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  1394در سال نجمن ا
مشـاركت در  ر داي  رسالت ويژه مسالاالتحصيالن  فارغانجمن 
هـاي گراميداشـت پنجـاهمين سـال تاسـيس دانشـگاه        برنامه
اي  جشن پنجاهمين سال ستاد ويـژه براي . تي شريف داردصنع

در دانشگاه به سرپرستي مهندس محمد ميرزايي تشكيل شده 
است كه نماينـدگان انجمـن در جلسـات ايـن سـتاد شـركت       

طرف ديگر انجمن نيز دو برنامه مهم خواهد داشت از . كنند يم
كه قرار است آنها را در پوشش برنامه هـاي جشـن پنجـامين    

گردهمـايي سـاليانه و جشـن     ،برنامـه اولين . سال برگزار نمايد
 17و  16التحصـيلي دوره ششـمي هـا در     فـارغ چهلمين سال 

كنفـرانس   رگزاري دومـين بمهرماه خواهد بود و دومين برنامه 
به . خواهد بوددر اوايل دي ماه صيالن شريف التح ساليانه فارغ

عــالوه در نظــر اســت برنامــه ويــژه اي نيــز مخــتص جشــن 
پنجاهمين سال توسط انجمن تدارك ديده شود كـه هنـوز در   

  .ده استمورد آن جمع بندي نش
ه مواجـ گسترش فعاليت هـا   اگذشته و سال جاري بدر انجمن 

گسترش فعاليت هاي كميتـه هـاي سـتادي نظيـر     . بوده است
از اين و برنامه ريزي ورزش  ،امور اجتماعي ،سخنراني، آموزش

و سخنراني كميته در اين شماره اخبار فعاليت هاي . دسته است
تاحدي پوشش داده شده اسـت و اخبـار   كميته امورد اجتماعي 

. در شماره بعـدي خبرنامـه ارايـه خواهـد شـد     كميته ديگر  هس
تشكيل شـده اسـت و تهيـه      مرتباًكميته برنامه ريزي جلسات 

  .نيز يكي از اهداف اين كميته استانجمن برنامه استراتژيك 
كميتـه  . هاي تخصصي انجمن نيز بسيار فعال شـده انـد   بخش

خـود را   االنهسـ گردهمايي رم ارديبهشت امسال در چهاشيمي 
 28نيـز در   كميته صنايعگردهمايي ساليانه  .برگزار كرده است

كميته مكانيك نيز در روز گردهمايي . ت برگزار گرديدارديبهش
نهمـين   ه عنوان اختتامينـه بشود كه  ارديبهشت برگزار مي 30

نشــكده مــديريت دا .جشــنواره صــنعتي مكانيــك خواهــد بــود
و  برگزار كرد 1393اسفندماه  12 خود را درزمستانه گردهمايي 

چهارم خـرداد امسـال برگـزار    گردهمايي بهارانه اين دانشكده 
ششـم  دانشكده برق گردهمايي زمستانه خود را در . خواهد شد

  .اسفند سال گذشته برگزار كرد
برگـزار شـده و   بصورت ماهانـه  هيئت اجرايي انجمن جلسات 

فوق العاده نيـز در جلسـات دو هفتـه يكبـار مـورد       وضوعاتم
در براي جلسه آينـده هيئـت اجرايـي     .بررسي قرار گرفته است

از اعضــاي هيئــت مــديره مــديره كــانون چهــارم خــرداد نيــز 
تا  مهندسين دانشكده فني دانشگاه تهران نيز دعوت شده است

آشنايي هرچه بيشتر از اين جلسه ف هد. ه شركت كننددر جلس
پيشرو كشور و بررسي زمينه  دانشگاهي شكلتاين دو اعضاي 

  .باشد هاي همكاري مشترك مي
علت ححم فعاليت هاي صورت گرفته امكان انعكاس عموم به 

فعاليت ها در اين خبرنامـه ميسـر نشـده اسـت و اميـد اسـت       
  .خبرنامه منعكس شود بخشي از آنها در شماره هاي بعدي

نيمه دوم سال گذشته و دو ماه اول امسـال مرتبـاً جلسـات    در 
ستاد برگزاري جشن چهلمين سال براي جشن دوره ششمي ها 

ــ  ــار بصــورت هفتگــي ي ــه يكب ــزار شــده اســت ا دو هفت  .برگ
بـراي پوشـش    كارگروهاي مختلف اين ستاد مشـغول فعاليـت  

رانس برگزاري كنفستاد . بخش هاي مختلف اين جشن هستند
نيز طي سه ماه گذشته مرتبـاً جلسـه داشـته اسـت و در حـال      

مقدمات براي برگزاري ايـن كنفـرانس در   و تهيه برنامه ريزي 
  .ماه خواهد بود دي

نخستين گردهمايي  شدندار دانش آموخته شريف وارد بازار ك 2573
اعضاي حقوقي انجمن 

)10ص ( التحصيالن فارغ

نهمين جشنواره صنعتي
مكانيك شريف با 

حضور مديران صنعت 
  )5( كشور

چهارمين گردهمايي 
آموختگان ساالنه دانش

سيستم هاي انرژي 
  13ص ( برگزار شد

آشنايي با 
هاي كميته  فعاليت

  )14ص ( سخنراني

مجموعه آلبوم 
عكس هاي دوره 

 31ص ( دانشجويي
  .د را جشن گرفتندخوزندگي  نوينمرحله  رود بهوشركت نمودند و ال امسارديبهشت ماه  11التحصيلي  در جشن فارغ 92- 93آموختگان سال تحصيلي دانش 
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  دانشگاه ما خانه ما

هاي دبير كميته عضو هيئت اجرايي و : عليرضا حمزه لو
  و نظرخواهي عضويت

براي همه هم دانشگاهيان عزيز و ملت سرفراز 1394 بهار
  .ايران خرم و پرنشاط باد
اسيس دانشگاه امسال پنجاهمين سال ت هم دانشگاهي گرامي،

بيش از چهل و اندي هزار فارغ . را جشن خواهيم گرفت
صيل نتيجه پنجاه سال فعاليت آموزشي و پژوهشي التح

  .دانشگاه مي باشد
امروز فارغ التحصيالن دانشگاه شريف در ايران و ساير 

نعتي كشورهاي جهان منشاء اثر خدمات بزرگ آموزشي و ص
در شروع پنجاه سال دوم همه ما فارغ التحصيالن . مي باشند

قش داشته مي توانيم در روند آموزشي و پژوهشي دانشگاه ن
  .باشيم

علي رغم سطح آموزش قابل قبول در دانشگاه مي توان به 
ارتقاء اين سطح تا حدمطلوب دانشگاه هاي درجه اول دنيا 

  .همت گمارد
در امر پژوهش و رابطه دانشگاه و صنعت فارغ التحصيالن 

ناشي از رابطه نه  ءنقش بسيار موثري خواهند داشت و خال
  .نمايند گاه را پرچندان قابل قبول صنعت دانش

التحصيالن  انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه پل ارتباطي فارغ
عالقمندي فارغ التحصيالن به ارتباط  .و دانشگاه مي باشد

عضويت  شركت در مناسبت هاي مختلف، بيشتر با انجمن،
حقيقي و حقوقي در انجمن از جمله اقدامات موثري است كه 

در شروع پنجاهمين سال دوم مي تواند سرنوشت دانشگاه ما را 
  والسالم/ .رقم زند

دومين كنفرانس ساليانه فارغ 
  التحصيالن شريف

  ريزي ، عضو هيئت اجرايي و دبير كميته برنامهسپهريمهران 
اولين كنفرانس ساالنه فارغ التحصيالن شريف  ي برگزاريپدر 

هاي تخصصي قبلي انجمن  و نشست 1393در مهر 
 1394التحصيالن، دومين كنفرانس در دهه اول دي ماه  فارغ

. شدبرگزار خواهد تهران  دانشگاه در دانشگاه صنعتي شريف در

مجموعه در زمره  مهماين رويداد 
پنجاهمين  راميداشتگ هاي برنامه

صنعتي سال تاسيس دانشگاه 
مسلما فارغ . بت شده استثشريف 

التحصيالن شريف در سراسر دنيا 
ي ا تجربيات و دستاوردهاي ارزنده

دارند كه ضمن تجديد ديدار و 
گسترش پيوندهاي علمي و 

التحصيالن، به بحث  فرهنگي فارغ
و ارائه راهكار در مورد مسائل 

در آستانه . پردازند كليدي كشور مي
انشگاه در پنجاه سال دوم، كسب د

رايط دشوار و فرا تحريم، و كار در ش
الزامات دانشگاه كارآمد، و نقش 
فارغ التحصيالن در توسعه و رفع 

هاي كشور موضوعات  بحران
. كليدي اين كنفرانس هستند

برگزاري كنفرانس 
در دهه اول دي 
ماه فرصتي خواهد 
بود كه فارغ 

مقيم التحصيالن 
در خارج نيز 
ان تعطيالت به اير

فراخوان . سفر كنند
مشاركت در 

در حال كنفرانس 
به تهيه است و 

زودي اعالم 
  .خواهد شد

  خبرنامه انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف
 info@tappico.com) انجمن دبيركل(محمود شيري

  كميته روابط عمومي و انتشارات:تهيه و تنظيم
  zahraei.m@gmail.com) دبير(محمد زهرايي

  foroz2002@yahoo.com فروزنده طبيبي
  fmalihi@hotmail.comفرخ مليحي 

  faranak_ghahremanpour@yahoo.comفرانك قهرمان پور 
  mina.zarabian@gmail.comمينا ضرابيان 

  elaheh_izadi@yahoo.comالهه ايزدي راميني 
  a.forouzan@aryan-energy.comعلي فروزان 

  انجمن يدفتر مركز
  )مدير اجرايي(هدي كريمي دستجردي

karimi_hoda@alum.sharif.edu  
  info@alum.sharif.eduاحسان اله ارض پيما 

 somayehesani@alum.sharif.edu يه حسانيسم

  pirahesh_m@alum.sharif.eduمحبوبه پيراهش 
  reyhaneh_aghvami@alum.sharif.eduريحانه اقوامي 

 tara_heidari@alum.sharif.eduتارا حيدري 

 esmaeeli_fariba@alum.sharif.eduفريبا اسماعيل زاده 

  8639/11365 يف، ص پدانشگاه صنعتي شر –خيابان آزادي  -تهران 
  66085860– 66164490- 2:  تلفن

  3000101151: پيامك 66085866:نمابر
www.alumsharif.org  
info@alum.sharif.edu 

  1394ارديبهشت  30در تاريخ التحصيالن شريف  فارغليانه كنفرانس سادومين تاد برگزاري ساخير جلسه 

التحصيلي دوره ششمي ها  جشن چهلمين سال فارغتاد برگزاري سجلسه جلسه آخرين 
  1394ارديبهشت  30در 
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آموختگي  خبگان شريف دانشن

 را در برج ميالد جشن گرفتند خود
آموختگي بيش   جشن دانشبه گزارش روابط عمومي دانشگاه 

ي دانشگاه صنعتي شريف همزمان با بزرگداشت  نخبه 2500از 
 .يالد تهران برگزار شدهاي برج م روز معلم در سالن همايش

دانشگاه صنعتي  92-93دانش آموختگان سال تحصيلي 
يادماندني در كنار اساتيد و  شريف در فضايي شاد و به

 .هايشان فارغ التحصيلي خود را جشن گرفتند خانواده

بنا بر اين گزارش؛ تعداد كل فارغ التحصيالن دانشگاه تا پايان 
باشد و  نفر مي 43394در حدود  1392-93سال تحصيلي 

دانشگاه صنعتي  92-93آموختگان سال تحصيلي  تعداد دانش
نفر در مقطع  133نفر است كه از اين ميان  2573شريف 
نفر در  983نفر در مقطع كارشناسي ارشد و  1457دكترا، 

 .اند مقطع كارشناسي فارغ التحصيل شده

در ابتداي اين مراسم دكتر ميرعمادي معاون آموزشي و 
تحصيالت تكميلي دانشگاه ضمن تبريك ميالد حضرت امام 

به حق، امروز براي : و روز معلم گفت) ع(ابيطالب   ابن  علي
زيرا استادان، باغبانان بوستان . تادان روز زيبايي استاس

هاي  دانشگاه هستند كه امروز شاهد به ثمر رسيدن پرورش گل
 .باشند  خود مي

خواهم به شما  به عنوان معلمي كوچك، اجازه مي: وي گفت
سته نباشيد عرض آموختگان دانشگاه صنعتي شريف خ دانش

ترين تبريكات خود را به خاطر توفيقِ در راه  كنم و صميمانه
 .كسبِ علم و دانش، تقديمتان نمايم

ايم، شما  امروز كه اينجا نشسته: دكتر ميرعمادي در ادامه افزود
براي . ايد  تان را فتح كرده هاي ميانيِ زندگي يكي از قله

هايي كه  ها چه قله ها تازه قله اول است و براي بعضي بعضي
ايست كه بايد به پشت سرمان نگاه  اكنون لحظه. گذشته است

در عين حالي كه . ايم به آنچه كه تا كنون از سر گذرانده. كنيم
گيريم، اي  سرمست هستيم از فتح اين قله و آن را جشن مي

قرار است بارها . هايمان را نيز فهرست كنيم ها و افسوس كاش
قرار نيست . هايي رسيم به اين چنين قلهمان ب در طول زندگي

ها و  كنيم، فهرست اي كاش  مان را مرور مي  هر بار كه گذشته
قرار نيست صرفاً از غرور . هايمان بلندتر و بلندتر شود افسوس

مان و كل  خواهيم از كل زندگي مي. رسيدن به قله لذت ببريم
بباليم اش  ايم شادمان باشيم و بر لحظه لحظه مسيري كه آمده

 .اي خوش بدل كنيم و آن به آنش را به خاطره

هاي فارغ  معاون آموزشي دانشگاه با تاكيد بر تاثير خانواده
گان   آموخته دانش: التحصيالن در كسب اين موفقيت گفت

هاي خانواده و اساتيدتان،  ها و مهرباني عزيز براي جبران خوبي
ارم در تحقق اميدو. ي شما بسيار سنگين است رسالت و وظيفه

اين رسالت كه آزموني براي شماست، سربلند و پيروز باشيد، و 
بتوانيد دينِ خود را به پدران و مادران دلسوزتان و همچنين به 

 .ملت و كشور ادا كنيد

: هاي خود را با اين دعا پايان داد دكتر ميرعمادي صحبت
 داريم، هايى كه در راه كسب دانش بر مى براى قدم! خداوندا

هايى   آوريم و براى چشم  هايى كه بر روى كاغذ مى براى قلم
اندازيم، خلوص، اخالق، صداقت، انصاف،   كه بر روى كتاب مى

 .عدالت، گذشت، و درستي به ما عنايت فرما

دانشگاه شريف هيچگاه از استانداردهاي علمي : دكتر فتوحي
 خود نكاسته است

دكتر فتوحي رئيس دانشگاه نيز در اين مراسم ضمن تبريك 
خرسندم كه بار ديگر : و روز معلم گفت) ع(والدت حضرت علي

جشن دانش آموختگي خداوند اين توفيق را به ما داد كه در 
دانش آموختگان گرامي . دانشگاه صنعتي شريف گرد هم آييم

هايتان پايان يك دوره تالش و  امروز شما به همراه خانواده
گيريد و دانشگاه صنعتي شريف  سخت كوشيتان را جشن مي

همچون گذشته به خود خواهد باليد كه در پرورش و تعليم 
هاي  واريم كه با قدمشما نخبگان نقشي داشته است و اميد

بلندتان در آينده براي دانشگاه و كشورتان منشا اثرات خير 
 .باشيد

گويم و اميدوارم كه  ي شما خسته نباشيد مي به همه: وي افزود
شما دانش آموختگان عزيز با تالش روزافزون خود در راه ارتقا 
و پيشرفت دانشگاه و كشور و بهبود زندگي عموم مردم جامعه 

پيش تالش كنيد چرا كه چشم اميد مردم و مسئولين  بيش از
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 .به شما آينده سازان با استعداد كشور است

دكتر فتوحي با تاكيد بر پيشتاز بودن دانشگاه صنعتي شريف در كشور 
اين دانشگاه به عنوان اولين دانشگاه تخصصي كشور با تربيت : گفت

مشاركت  نخبگان و فارغ التحصيالن كارآمد و متخصص و همچنين
جدي در انجام طرحهاي پژوهشي و صنعتي براي خودكفايي كشور 
منشا خدمات فراواني به جامعه گشته و در تحوالت اجتماعي، سياسي، 
فرهنگي و علمي و نظام مديريتي كشور در طي نيم قرن اخير به طور 

 . جدي تاثير گذار بوده است

شريف را به وي خاطرنشان كرد، آنچه كه توانسته دانشگاه صنعتي 
عنوان يك دانشگاه برتر و پيشتاز چه در سطح ملي و چه در سطح بين 
المللي برجسته كند انضباط علمي است كه از بدو تاسيس دانشگاه 

هاي مختلفي  همواره بر آن حاكم بوده و اگرچه كشور با فراز و نشيب
روبرو بوده اين دانشگاه هيچوقت سطح علمي آن كاهش نيافت و از 

 .اردهاي علمي خود نكاستاستاند

شك موفقيت و حضور دانشگاه شريف در رتبه  بي: رئيس دانشگاه افزود
ي همت باالي شما، پشتيباني  المللي نشان دهنده هاي مختلف بين بندي

 .باشد هايتان و تالش مديريت، اساتيد و كاركنان دانشگاه مي خانواده

هاي فارغ  خانوادهدكتر فتوحي با تاكيد بر جايگاه واالي اساتيد و 
هاي خود  دوستان همواره قدردان معلمان و خانواده: التحصيالن گفت

باشيد و اميدوارم بتوانيد سفيران خوبي چه از بعد علمي و چه از بعد 
 .اخالقي براي نام شايسته شريف باشيد

وي ضمن اشاره به اين نكته كه پايان اين مرحله از تحصيل پايان راه 
فراموش نكنيد كه همواره بايد در راه كسب علم  عزيزان: نيست گفت
بايست در  بي شك با پايان اين مرحله از تحصيل مي. كوشا باشيد

 . تان گامهاي بلندتر و محكمتري برداريد رسيدن به اهداف عاليه

هايش به نيازهاي اساسي دانشگاه اشاره  رئيس دانشگاه در ادامه صحبت
هاي دانشجويي، فضاهاي ورزشي،  خوابگاه: كرد و در اين خصوص افزود

تكميل فضاهاي آموزشي و تجهيزات آزمايشگاهي از جمله 
شود و از  ست كه كمبود آن در دانشگاه شريف احساس مي نيازهايي

كنم تا با تامين نيازهاي دانشگاه شريف،  خيرين و نيكوكاران دعوت مي
 .اشندسهم اساسي در پيشبرد و توسعه علم و فناوري در كشور داشته ب

ست در اين مراسم با هدف قدرداني از مقام استاد و همزمان با اگفتني 
ها تقدير و  تر آموزشي دانشكده ايام بزرگداشت مقام معلم از استادان بر

تر هر دانشكده در  آموختگان بر التحصيالن مقطع دكتري و دانش به فارغ
 .شناسي ارشد نيز هدايايي تقديم شد شناسي و كار مقطع كار

ي علوم رياضي دكتر حميدرضا فنائي،  الزم به ذكر است از دانشكده
دانشكده فيزيك دكتر محمود بهمن آبادي، دانشكده مديريت و اقتصاد 
دكتر مهدي شيخ زاده، دانشكده مهندسي انرژي دكتر ناصر وثوقي، 
دانشكده مهندسي برق دكتر مسعود بابائي زاده مالميري، دانشكده 

دكتر محمدجعفر عبدخدائي، دانشكده مهندسي  مهندسي شيمي و نفت
صنايع دكتر شهرام شادرخ سيكاري، دانشكده مهندسي عمران دكتر 
هدايت ذكائي آشتياني، دانشكده مهندسي كامپيوتر دكتر علي محمد 
افشين همت يار، دانشكده مهندسي مكانيك دكتر حسين افشين، 

ي هوافضا دانشكده شيمي دكتر محمدرضا سعيدي، دانشكده مهندس
دكتر مسعود دربندي، دانشكده مهندسي و علم مواد دكتر رضا باقري و 
در مركز معارف نيز دكتر عليرضا موحدنژاد به عنوان اساتيد برتر 

 .آموزشي معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند



  

  5  خبرنامه انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

1394 ارديبهشت 41خبرنامه شماره 
نهمين جشنواره صنعتي 
مكانيك شريف با حضور 

  مديران صنعت كشور
نهمين جشنواره صنعتي دانشگاه ابط عمومي بنا به گزارش رو

ماه سال  ارديبهشت 28مكانيك شريف صبح روز دوشنبه 
جاري با حضور مديران صنعتي كشور، مسئولين دانشگاه، 

  .اساتيد و دانشجويان در دانشگاه شريف آغاز به كار كرد
دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف از سال 

 "اي تحت عنوان  برگزاري جشنوارههر ساله اقدام به  1385
نمايد كه هدف آن  مي "جشنواره صنعتي مكانيك شريف 

بهبود و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه و آشنايي دانشجويان 
با صنعت مكانيك از طريق حضور صنايع مختلف در نمايشگاه 

ها و محصوالت خود به دانشگاهيان، شركت  و معرفي فعاليت
هاي علمي  ي مرتبط، حضور در نشستهاي آموزش در كارگاه

فناورانه، فراهم نمودن فضايي براي ارتباط مديران صنعتي 
موفق با دانشجويان و اساتيد دانشگاه، تالش در جهت حل 

  .بخشي از مشكالت صنايع و اهدافي از اين دست مي باشد
ي موفق،  دوره 8امسال نيز اين دانشكده پس از برگزاري 

مهارت  "شعار  مكانيك شريف با نهمين جشنواره صنعتي 
  .را آغاز كرد "مهندسي و مهندسي مهارت

ده مهندس بنا بر اين گزارش، دكتر فرهي رئيس دانشك
اين جشنواره، : مكانيك در آغاز جشنواره طي سخناني گفت

يك تمرين مديريت است براي دانشجويان تا در جهت مشاغل 
  .شغلي آينده شان از آن بهره مند شوند

دكتر فرهي با اشاره به اهداف برگزاري اين جشنواره اظهار 
از اهداف مهم برگزاري اين جشنواره ارتباط صنعت و : داشت

نشگاه است تا در اين راستا دانشجويان با هدف مديران دا
صنعت آشنا شوند و مديران صنعت نيز دانشجويان ماهر و 
خالق را بشناسند و بتوانند در جهت توسعه صنعت از وجود اين 

  .دانشجويان استفاده كنند
ساله دانشكده مهندسي مكانيك  50وي در ادامه به قدمت 

ده بر اين بوده تا با فراهم سعي دانشك: اشاره كرد و گفت
كردن استعدادهاي آموزش و پژوهش در جهت ارتقاء آن قدم 

  .بردارد
استاد  26هيأت علمي،  46اين دانشكده شامل : وي افزود

فارغ  6600. مربي است 2استاديار،  11دانشيار،  7تمام، 
. التحصيل به كشور تقديم كرده كه باعث افتخار دانشگاه است

هاي صنعتي ايران اساتيد حداقل يكي از  دهدر اكثر دانشك
اند كه اين اساتيد  مدارك خود را از دانشگاه شريف كسب كرده

در حوزه صنعت داخل و خارج ايران باعث افتخار آفريني 
مقاله علمي نيز در بهترين مجالت دنيا  150همچنين . اند بوده

  .ايم منتشر كرده
الت رئيس دانشكده مهندسي مكانيك در خصوص معض

كمبود فضاي آموزشي بعلت : موجود در دانشكده بيان داشت
نداشتن فضاي فيزيكي جهت احداث آزمايشگاه با فناوري 
جديد از معضالت موجود دانشكده مي باشد كه با پيگيري 

رياست دانشگاه، مهندس بياتي و مسئولين دانشكده اميدواريم 
دن به بتوانيم با ياري خداوند اين معضالت را در جهت رسي

  .اهداف دانشگاه از بين ببريم
استادي كه ارتباط خوبي با صنعت دارد معلم : دكتر فتوحي

  بهتري هم خواهد بود
در ادامه دكتر فتوحي رئيس دانشگاه به هدف اصلي جشنواره 

هدف اصلي اين جشنواره ارتباط و تبادل : اشاره كرد و گفت
ار مي نظر هرچه بيشتر بين صنعت و دانشگاه است كه انتظ

رود دانشگاهي همچون دانشگاه شريف در اين راه قدمهاي 
بهتر و بلندتري بردارد اگر چه اين ارتباط در دانشگاه شريف از 
وضعيت خوبي در مقايسه با وضعيت ديگر دانشگاه هاي كشور 
برخوردار است آنچه مسلم است اين است كه پتانسيل دانشگاه 

آن استفاده مي كنيم بيش از آن چيزيست كه در حال حاضر از 
و قطعا نياز است اين ارتباط روز به روز وضعيت بهتري پيدا 

  .كند
رئيس دانشگاه خاطرنشان كرد؛ اين ارتباط 
زماني مي تواند نهادينه شود كه هر دو 
ارگان به اين نتيجه برسند كه به همديگر 
نياز دارند هم دانشگاه نياز به صنعت را 

نيازمند  احساس كند و هم صنعت خود را
  .به علوم و فناوري جديدي بداند

نمي توان فقط بر مبناي كتب : وي افزود
درسي به دانشجويان درس داد من اعتقاد 
دارم استادي كه ارتباط با صنعت خوبي 

  . دارد معلم بهتري هم خواهد بود
اگر ما بتوانيم : دكتر فتوحي در ادامه گفت

ارتباط خوبي با صنعت داشته باشيم و 
ه هاي خوبي را در اين مبنا تعريف پروژ

كنيم، دانشجو ضمن اينكه حمايت كافي را 
در اين زمينه خواهد داشت صنعت هم مي 
تواند از او پشتيباني كند و بهره كافي را از 

  .اين پروژه ببرد
رئيس دانشگاه در خاتمه سخنانش اظهار 

اميدواريم پايان نامه ها در دانشگاه : داشت
موجود در صنعت به نحوي با مسائل 

ارتباط پيدا كند و بتواند مشكالت موجود 
اين يكي از . در صنعت را حل نمايد

راهبردهاي دانشگاه است كه تا جاي 

ممكن ارتباط صنعت و دانشگاه نهادينه شود و روز به روز 
من اطمينان دارم با پتانسيل موجود در جامعه . گسترش يابد 

  .يدن به آن وجود دارداين هدف امكان پذير است و امكان رس
هايي تخصصي با حضور  در ادامه مراسم افتتاحيه سخنراني

اساتيد دانشكده مكانيك و عوامل شركت هاي صنعتي با 
  .محتواي بررسي معضالت در حوزه صنعت برگزار شد

ها و  شود؛ در ادامه نشست تعامل بين شركت خاطرنشان مي
اريابي و دانشجويان در راستاي حل مشكالت در صنعت و ك

  .تامين نيروي انساني نيز برگزار گرديد
همچنين در حاشيه و به موازات جشنواره، نمايشگاهي با 
رويكرد مهارت مهندسي و مهندسي مهارت در معرض ديد 

  .بازديد كنندگان قرار گرفت
گفتني ست؛ كارگاه هاي آموزشي و تخصصي اين جشنواره از 

ت ماه ادامه خواهد ارديبهش 30بعد از ظهر امروز آغاز و تا
.داشت
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آخرين اخبار از بزرگداشت 
 پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه

گزارشي از اقدامات اخير : روابط عمومي دانشگاه شريف
دبيرخانه مراسم بزرگداشت پنجاه سالگي دانشگاه صنعتي 
شريف كه با حضور پيشكسوتان و فارغ التحصيالن، كاركنان، 

به شرح زير ارايه  واهد شدويان و ميهمانان برگزار خدانشج
 .شود مي

 بازديد از كتابخانه مركزي و مركز محاسبات

در پي مذاكرات بعمل آمده در كميته طرحهاي عمراني 
دانشگاه در مورد ارائه پيشنهاد جهت راه اندازي موزه فناوري و 
تجهيزات دانشگاه، مدير تاسيسات و ساختمان و دبير ستاد 

يس دانشگاه از مراكز مختلفي بزرگداشت پنجاهمين سال تاس
در بازديد از مركز محاسبات دانشگاه برنامه . بازديد نمودند

اختصاص فضاهايي از آن مركز جهت به نمايش گذاشتن 
تجهيزات كامپيوتري مورد استفاده در مركز محاسبات دانشگاه 

در نظر است موزه مورد نظر در . مورد بررسي قرار گرفت
 .راحي و سپس اجرا گرددفضاهاي عمومي آن مركز ط

در بازديد از كتابخانه مركزي طرح پيشنهادي مديريت 
كتابخانه جهت اختصاص فضايي به گنجينه اسناد دانشگاه 

مقرر شد طرح ياد شده پس از طراحي توسط . مطرح گرديد
مهندس معمار به مديريت تاسيسات و ساختمان جهت اقدامات 

 .بعدي منعكس گردد

 هطراحي سر در دانشگا

تيم انتخاب شده جهت برگزاري مسابقه طرح سر در دانشگاه 
اي با اعضاي  جهت تعيين شرايط و ضوابط مسابقه، مصاحبه

كميته طرحهاي عمراني و دبير ستاد بزرگداشت پنجاهمين 
همچنين ايشان اطالعاتي از . سال تاسيس دانشگاه انجام دادند

نشگاه از هاي مربوط به دا تاريخچه دانشگاه و اسناد و عكس
 .دبيرخانه ستاد دريافت نمودند

داشت تشكيل جلسه كميته برگزاري مراسم بزرگ
 پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه

دومين جلسه كميته برگزاري مراسم بزرگداشت پنجاهمين 
ها در تاريخ  سال تاسيس دانشگاه با حضور نمايندگان دانشكده

 ماه در محل اتاق جلسات پژوهشكده زيست فروردين 25
 .فناوري تشكيل گرديد

هاي مختلف  هاي مورد نظر بخش در اين جلسه پيرامون برنامه
ها  دانشگاه كه تا كنون ارائه گرديده و پيشنهادات دانشكده

جهت اجرا در پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه و همكاري در 
مورد جمع آوري مدارك، گزارشات و اسناد مربوط به دانشكده 

سناد دانشگاه و همچنين ارائه جهت ارائه به گنجينه ا
پيشنهادات در مورد مراسم بزرگداشت پنجاهمين سال در سال 

 .بحث و گفتگو شد 94-95

 نشان شريف

بر اساس پيشنهاد روابط عمومي دانشگاه در نظر است نشان 

دانشگاه شريف جهت 
اهداء به برجستگان 
علمي، اجرايي و پشتيباني 
دانشگاه، طراحي و در 

ال تاسيس پنجاهمين س
دانشگاه مورد استفاده قرار 

الزم به توضيح . گيرد
است اين نشان بر اساس 
ضوابط تعيين شده به 
افراد حائز آن اختصاص 

 .خواهد يافت

آماده سازي كتاب 
 افتخارات دانشگاه

اطالعات مربوط به 
ساله اخير  10هاي  فعاليت

دانشگاه توسط دبيرخانه 
بزرگداشت پنجاهمين 

شگاه سال تاسيس دان
جمع آوري گرديده و پس 
از تدوين منتشر خواهد 

 .شد

س اجراي تندي
شهداي فناوري و 

 شريف واقفي شهيد

طبق هماهنگي بعمل 
آمده با شهرداري منطقه 

و اخذ موافقت سازمان  2
زيبا سازي شهرداري 
تهران در نظر است 
تنديس شهداي فناوري 

اي و شهيد شريف  هسته
واقفي توسط آن سازمان 

 .شگاه اجرا گردددر دان

آماده سازي كتاب 
تاريخچه تاسيس 

 دانشگاه

كتاب تاريخچه تاسيس 
دانشگاه از آغاز تا كنون 
توسط دبيرخانه 
بزرگداشت پنجاهمين 
سال تاسيس دانشگاه و 
با همكاري روزنامه 
شريف مراحل تهيه 
مطلب و آماده سازي را 

 .نمايد طي مي
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  شبي با مالصدرا
عضو هيئت اجرايي و دبير فرزونده طبيبي بوشهري، 

  اجتماعي امور كميته
ارديبهشت ماه در ايران مملو از روزهايي است كه با نامها و 

ها و يا رويدادهاي فرهنگي و  نمادهاي بزرگان و شخصيت
  . مزين شده است يادبي و سياسي و تاريخ

  روز بزرگداشت سعدي: اول ارديبهشت
  روز بزرگذاشت شيخ بهايي: سوم ارديبهشت

  روز شوراها: هم ارديبهشتن
  روز خليج فارس: دهم ارديبهشت

  بزرگداشت شيخ صدوق: پانزدهم ارديبهشت
  هاي خاص روز بيماري: هفدم ارديبهشت

  اشت شيخ كلينيدبزرگ: نوزدهم ارديبهشت
  سالروز لغو امتياز تنباكو: بيست و چهارم ارديبهشت
  بزرگداشت فردوسي: بيست و پنجم ارديبهشت

  روز روابط عمومي و ارتباطات: ارديبهشت بيست و هفتم
اشت حكيم عمر خيام و روز دبزرگ: بيشت و هشتم ارديبهشت

  جهاني موزه و ميراث فرهنگي
و باالخره پايان ارديبهشت ماه و اول خرداد روز ملي بهره وري 

  و همچنين بزرگداشت مالصدرا
ها تلنگري است  نگاهي به تقويم و مرور اين نامها و مناسبت

راي يادآوري مسئوليت سنگيني كه ما وارثان اين سرزمين ب
اي پر از فراز و نشيب و گنجينه اي از افتخارات  كهن با پيشينه

فرهنگي و تاريخ براي حفظ و نگهداري اين ميراث ارزنده و 
  . انتقال آن به نسل هاي آينده داريم

  .و گام اول دراين راه شناخت كافي نسبت به آن است
ن آشنايي ما با هريك از اين نامها چقدر است؟ براستي ميزا

هايي براي رسيدن به جايگاهي كه  پيشينيان ما چه هزينه
سير تحوالت تاريخي و نقش . امروز هستيم پرداخته اند

  صاحبان اين نامها در شكل گيري اين تحوالت چه بوده؟
شريف در اين راستا و دانشگاه صنعتي التحصيالن  انجمن فارغ

روز بزرگذاشت مالصدرا برنامه اي را تدارك ديده كه به بهانه 
و آثار مالصدرا يكي از كتهابهاي در آن ضمن مرور زندگينامه 

او به صورت گروهي خوانده شده و مورد بحث و گفتگو قرار 
  . گيرد مي

در  17از ساعت  94ارديبهشت  30اين برنامه روز چهارشنبه 
در اين . شود ر ميالتحصيالن برگزا آمفي تئاتر انجمن فارغ

جلسه كتاب عقل و دين از ديدگاه مالصدرا به نقد و بررسي 
عالوه بر آن پيش بيني شده كه . گذاشته خواهد شد

به كارگرداني » روشنتر از خاموشي«هايي از سريال  قسمت
آقاي حسن فتحي كه در باره زندگي مالصدرا است به عنوان 

  .ها پخش شود ميان برنامه
در اين مورد در وبگاه انجمن قابل دسترسي بيشتر اطالعات 

  .است
صدرالدين محمد بين ابراهيم قوام شيرازي معروف به مالصدرا 
و صدرالمتالهين فيلسوف شيعه ايراني سده يازدهم هجري 

توان  كارهاي او را مي. قمري و بنيان گذار حكمت متعاليه است
المي نمايش دهنده نوعي تلفيق از هزار سال تفكر و انديش اس

  .پيش از زمان او به حساب آورد
  

 ها مسئوليت اجتماعي شركت
  فروزنده طبيبي بوشهري، دبير كميته اجتماعي

موضوع حساسيت ) CSR(مسئوليت اجتماعي شركت ها 
هاي  برانگيز در سالهاي اخير بوده به نحوي كه سازمان

از . دان المللي اقدام به ارايه استانداردهايي در اين زمينه كرده بين
كه بنيادي ) EFQM(جمله بنياد مديريت كيفيت اروپا 

وابسته به اتحاديه اروپا است در مدل الگوي تعالي خود يكي از 
ارزشهاي هستگانه را به اين امر اختصاص داده و در ارزيابي 
شركت ها اين معيار را يكي از معيارهاي نه گانه قرار داده 

  . است
فعان با شفافيت عمل مي هاي سرآمد در مقابل ذين سازمان

كنند و در قبال عملكردشان پاسخگو هستند و سعي دارند 
  . اثرات نامطلبو فعاليتشان بر جامعه را كاهش دهند

اينكه اين موضوع در ايران چه جايگاهي دارد و تا كنون 
ها به چه ميزان از رعايت استانداردها رسيده اند و  شركت 

گونه است موضوع قابل وضعيت ايران در مقايسه با جهان چ
تاملي است كه بي شك پرداختن به آن مسير تعالي و توسعه را 

  . هموار مي كند
گروهي از اعضاي جوان و فعال انجمن داوطلب شده اند كه در 
اين زمينه فعاليت كنند و در اين راستا برگزاري سلسله 

هايي را با عنوان شركت ها و مسئوليت اجتماعي برنامه  نشست
  . اند ردهريزي ك

محورهايي كه در اين نشست ها قرار است مورد بررسي قرار 

  : گيرند عبارتند از 
تجربه شركت ها در پياده سازي و طراحي ساز و كارهاي  - 1

  مرتبط
  ارايه نظرات كارشناسان - 2
  بررسي وضعيت ايران در مقايسه با جهان - 3
  چالشهاي موجود - 4

مشاركت دراين امر مهم التحصيالن براي  انجمن از كليه فارغ 
آورد و پذيراي كليه نظرات و پيشنهادات  دعتوت به عمل مي

توانند از طريق  بنابراين عالقمندان مي. باشد دراين رابطه مي
هاي ارتباطي انجمن مندرج در همين خبرنامه نظرات و  راه

پيشنهادات خود را به مسئوليت اجرايي كميته اجتماعي 
  .منعكس نمايند
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ردهمايي اعضاي نخستين گ

  التحصيالن حقوقي انجمن فارغ
به ابتكار كميته برنامه ريزي انجمن و در پي دو ماه : خبرنامه

برنامه ريزي، نخستين گردهمايي اعضاي حقوقي انجمن در 
فروردين ماه امسال در سالن شيخ بهايي  26روز چهارشبه 
براي اين  .تمان رستوران دانشگاه برگزار شدواقع در ساخ

رئيس و معاونان نيز همايي از رئيس و معاونين دانشگاه و گرد
حضور . دانشكده هاي مختلف دعوت به عمل آمده بود

فتوحي رئيس محترم دانشگاه به محمود آقاي دكتر شخصي 
ميرعمادي سيد قاسم ميسر نشد و آقاي دكتر سفر مشغله علت 

معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه به نمايندگي از 
  .ان در گردهمايي حاضر شدندايش

هاي شيمي، فيزيك،  از طرف دانشكده ها نمايندگان دانشكده
مهندسي شيمي و نفت، مهندسي و علم مواد، مهندسي 

  .در جلسه حاضر شدندو مديريت و اقتصاد مكانيك، انرژي 
مديران عامل يا  ، حقوقي عضومدعو  تشرك 51از مجموع 
اين افتند كه اسامي شركت در جلسه حضور ي 20نمايندگان 

 .ارايه شده استو ساير شركت هاي مدعو در جداول  ها شركت

هاي  ضمناً اعضاي هيئت اجرايي انجمن و دبيران كميته
  .تخصصي دانشكده ها در اين نشست حضور داشتند

آشنايي، فرصت اعضاي حقوقي در پي يك ساعت  گردهمايي
ي در محل به طور رسم  مالقات و گفتگوي آزاد در سالن جنبي

جلسه با تالوت قرآن مجيد آغاز . سالن شيخ بهايي آغاز شد
دكتر مهران سپهري عضو هيئت اجرايي و دبير كميته . شد

برنامه ريزي انجمن ضمن خيرمقدم به مهمانان اهداف و 
در ادامه مهندس . داليل برگزاري نشست را تشريح نمود

ز محمود شيري دبير كل انجمن به سخنراني پرداخت و ا
در اين . مهمانان حاضر براي حضور در گردهمايي تشكر نمود

بخش اساليدهايي براي معرفي انجمن و سير تحول و رشد 
سال گذشته توسط مهندس محمد زهرايي  24آن در طول 

عضو هيئت اجرايي انجمن و دبير كميته روابط عمومي و 
  .انتشارات ارايه شد

در  نوبت به معرفي شركت هاي حاضر بخشدر اين 
گردهمايي رسيد و نمايندگان هر يك از شركت ها خود را 

  .كردند بيانمعرفي و شرح فعاليت سازمان متبوع خود را 
در ادامه دكتر علينقي مشايخي عضو هيئت اجرايي انجمن و 
عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد به سخنراني 

در اين بخش نوبت به معرفي روسا و نمايندگان . پرداخت
دانشكده ها رسيد كه هر يك خود را معرفي و نظرات خود را 
  .در خصوص برگزاري اين نشست و انتظارات خود بيان داشتند

دقايقي از پايان گردهمايي صرف بحث و گفتگو و بيان نظرات 
حاضرين در خصوص مباحث مورد عالقه بخصوص برقراري 

  .رابطه موثر ميان صنعت و دانشگاه شد
مورد استقبال حاضرين قرار گرفت و همگان اين نشست بسيار 

به . خواهان تداوم اين جلسات براي اخذ نتيجه مطلوب شدند
برنامه كار  اين دليل تداوم اين جلسات بصورت فصلي در

  .فتگر انجمن قرار

هاي حاضر در گردهمايي اعضاي حقوقيشركت
 شركت جابون .1

 شركت سازه هاي افق نور .2

 شركت طرح و پااليش .3

 بهينه سازي صنعت تاسيساتشركت  .4

 شركت توسعه صنعتي مشفق .5

 شركت داده پردازي ايران .6

 شركت صفر و يك پرداز .7

 شركت مهندسان مشاور سازه .8

 شركت مهندسين مشاور ناموران .9

 شركت ناموران پژوهش و توسعه  .10

 شركت فرينه فناور .11

 شركت چگالش .12

 شركت ملي گاز ايران  .13

 شركت خاك بتن .14

  شركت كاوش آزمون .15
 شركت كارت ايران خودرو .16

  شركت ايران رايانه .17
 شركت سفير آبي آرام .18

 شركت صنايع هفت الماس و شركت استيل البرز .19

شركت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان  .20
 )فناپ(

  
 مدعوهايشركتسايرفهرست

 شركت ايرانسل .1

 شركت ايرانول .2

 شركت لوله و ماشين سازي ايران .3

 ساختمان صنايع نفت  شركت مهندسي و .4

 شركت هامون نايزه .5

 مدعوهاي شركت ساير فهرست 

همراه (شركت آواي همراه هوشمند هزاردستان .6
 )همزبان ايرانيان

 شركت توسعه نيروگاه هاي ديزلي پارسيان .7

 شركت رادياب .8

 شركت ريخته گري فوالد طبرستان .9

 شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي  .10

 شركت ماشين سازي منگان .11

 اهانشركت مديريت و صنعتي آگ .12

 شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مكو .13

 شركت نارگان  .14

 شركت هيدروليك كاران .15

 شركت نوسازي صنايع ايران .16

 گروه  مپنا .17

 )فرايند به كمك رايانه ايرانيان(گروه مشاوران كيپ  .18

 شركت پوالد پوشش .19

 شركت تهويه .20

 شركت آپادانا سرام  .21

 شركت مهندسي درريز  .22

 شركت ساي تك  .23

 جهان صنعت  شركت سديد .24

 شركت صدر صنعت  .25

 شركت فوالد فام  .26

 شركت مهندسين مشاور پوالد  .27

 شركت  نيرومحركه  .28

 شركت صنايع سيمان  .29

 شركت همراه افق تهران  .30

 شركت نيرو توان .31
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در برنامه كار انجمن  1391حقوقي از سال  اعضايپذيرش 
عضو وقت هيئت ان يمهندس فيروز اردشير. قرار گرفته است

ايده  ،توسعهو پژوش  -عامل شركت ناموران ري و مدياجراي
اين طرح را ارايه نمود تا عالوه بر اعضاي حقيقي انجمن، 
شركت ها نيز بتوانند در فعاليت هاي انجمن مشاركت داشته 

پس از آن اين طرح مورد استقبال انجمن قرار گرفت و . باشند
طرح تا از شروع  .در برنامه كاري انجمن قرار گفتبا فوريت 

تاكنون كنون همه ساله تعداد اعضاي حقوقي افزايش يافته و 
  .شركت و سازمان به اين طرح پيوسته اند 50قريب 

  :اهداف پذيرش اعضاي حقوقي به شرح زير است
برقراري رابطه سازماني ميان انجمن و سازمان هاي عضو  •

تري در مقايسه با اعضاي  كه رابطه بسيار قوي تر و عميق
  .برقرار مي كندحقيقي 

زمينه سازي براي ايجاد و گسترش زمينه هاي همكاري  •
  ميان انجمن و سازمان هاي عضو

تقويت توان مالي و پتانسيل انجمن براي انجام مطلوب  •
  فعاليت هاي جاري و توسعه اي

تسهيل برقراري و گسترش ارتباط سازمان ها با دانشگاه  •
  و تقويت رابطهصنعتي شريف 

  نشگاهصنعت و دا
معرفي و شناساندن قابليت ها و توانمندي هاي اعضاي  •

  حقوقي به جامعه و دانشگاه
تقويت رابطه فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف شاغل  •

  با انجمن در سازمان هاي عضو حقوقي
زمينه سازي در جهت گسترش فعاليت هاي مشترك نظير  •

ال بازديدهاي علمي، اشتغ پذيرش كارآموز، انجام
 التحصيالن، داير كردن نمايشگاه، برگزاري كارگاه ها و فارغ

سخنراني هاي آموزشي براي دانشجويان و فارغ التحصيالن، 
هاي دانشگاه و همكاري در جهت  حمايت و پشتيباني از فعاليت

  انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي مشترك

در حاشيه گردهمايي اعضاي 
  نالتحصيال فارغ حقوقي انجمن

التحصيالن چند سالي است كه به  فارغانجمن : فروزنده طبيبي
منظور گسترش ارتباطات خود با ذينفعان و جلب مشاركت آنان 

هايي كه  اقدام به جذب اعضاي حقوقي از ميان شركت
. كنند نموده است التحصيالن آنها را تاسيس يا اداره مي فارغ

ه امسال براي در فروردين ما  ، طبق برنامه ريزي انجام شده
اولين بار يك گردهمايي با حضور نمايندگان و مديران اين 

در اين گردهمايي مطالب مفيد و ارزنده . شركت ها برگزار شد
  : اي به بحث گذاشته شد كه بعضي از مهمترين آنها عبارتند از

ايجاد فضاي مجازي و فيزيكي براي ثبت مشخصات ) 1
استخدامي و همچنين  هاي كارآموزي و شركت ها ارايه فرصت

  مشخصات درخواست كنندگان آنها
تغييرات در واحدهاي درسي و محتواي آنها با نظر ) 2

  ها شركت
  تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه) 3
هاي  برگزاري دوره هاي آموزشي براي ارتقاي مهارت) 4

  التحصيالن ارتباطي و اجتماعي و مديريتي فارغ
  ه صورت مستمر برگزاري جلسات هم انديشي ب) 5
تعيين موضوعات مشخص براي جلسات هم انديشي و ) 6

ها و ساير صاحبنظران  ايجاد امكان ارايه براي مسئولين شركت
  در رابطه با موضوع تعيين شده

حضور نمايندگان شركت ها در تيم داوري پروژه ها و پايان ) 7
  ها نامه

طح بسترهايي فراهم شود كه با تعريف پروژه هايي در س) 8
  .هاي شغلي جديد ايجاد شود ها زمينه ملي با مشاركت شركت

رسد انجمن  با توجه به مطالب گفته شده به نظر مي
ها و كميته هاي مرتبط با  التحصيالن با تشكيل كارگروه فارغ

تواند سرمنشا تحوالت مهمي در اقتصاد  هريك از سرفصلها مي
  .و صنعت و توسعه علمي كشورمان باشد
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ه ويدوئي مصاحبجلسه ولين ا
  آموختگان دوره ششم با دانش

هاي در حال انجام براي  عاليتفدر چارچوب  :مهاخبرن
التحصيلي  برگزاري جشن چهلمين سال فارغ ريزي و برنامه

گردهمايي مقدماتي دوره ششمي ها  سوميندوره ششمي ها، 
با هدف انجام مصاحبه ويديوئي در تاريخ پانزدهم ارديبهشت 

با دوره اين اولين جلسه مصاحبه . اه امسال برگزار شدم
ش نفر از دان 36در آن شود و  ها محسوب مي ششمي
در سالن همكف جلسه . حضور يافتند 1350ان ورودي آموختگ

ساختمان انجمن برگزار شد و گروه مصاحبه و فيلم با عضويت 
حمد و آقايان مو منصوره كاوياني نژاد فروزنده طبيبي  هاخانم

مسئوليت هدايت د محبي محموو  آشوري موثق، حجت بابايي
از آغاز گردهمايي به ديد و  دقايقي. را به عهده داشتند صاحبهم

بازديد مهمانان گذشت كه برخي پس از چهل سال براي اولين 
اين ترتيب طبيعي است به . گذاشتند بار پا به داخل دانشگاه مي

هم كار ساده اي نباشد و كه شناسايي دوستان قديمي چندان 
  .زم بود كه هريك خود را به نام معرفي نمايندال

رئيس ستاد زاهد شيخ االسالمي محمد ابتداي جلسه در 
گزارشي را از  ي جشن ضمن خوشامدگويي به حضاربرگزار

وضعيت پيشرفت كارهاي جشن ارايه نمود و داليل برگزاري 
نكات فرزونده طبيبي س سپ. اين گردهمايي را تشريح نمود

بيان نمود و سواالت تعيين شده راهنما در انجام مصاحبه را 
ابتداي در  .را براي حاضرين قرائت نمود براي انجام مصاحبه

را معرفي نمودند و در مصاحبه كليه حاضرين به اختصار خود 

از بخشي . دور بعد به ترتيب به سواالت مطروحه پاسخ گفتند
به بيان خاطرات شيرين دوره دانشجويي ويديويي مصاحبه 
نيز دانشگاه و خاطره استادان متعهد و تاثيرگذار ياد  .گذشت

هاي تهيه شده  مجموعه مصاحبه .بسيار جذاب و شنيدني بود
در جلسات مختلف براي تهيه فيلم هاي ويژه جشن چهلمين 

تند دوره ششم مورد بهره برداري قرار سال و مجموعه مس
گردهمايي ديگر از اين نوع در آينده برگزار ند چ .گيرد مي

  .خواهد شد تا امكان مصاحبه با سايرين نيز فراهم شود
به ترتيب از دوره ششم كنندگان در اين گردهمايي شركت 

پور  شامل آقايان محمد آشوري موثق، محمود احمديالفبا 
اناري، مسعود عالئي پور، محمد تقي اميدوار تهراني، سعيد 

، سيد محمد اميني
بهمكام، عبدالمهدي 
بهين فر، غالمرضا 
بيات، اميرحسين 
پورميرزا، اديب تمدني، 
علي جباري، بهنام 
جباري طالقاني، وهاب 

رايم، احمد حبيبي گو
ت، حميد خوشبخ

درويشان، داود 
بيژن رشتچيان، 

ساسانيان، جمال 

محمد طبسي، مهدي عربي السالمي،  شمسي، محمد زاهد شيخ
مكي آبادي، تيمور عموئي كالره، علير ضا فالح آرزوداد، نادر 

ي، جمشيد گرمچي، سيد هاشم الجوردي، كالنتري طرار
ريد مصطفوي، مسعود معمارپور، فرخ مليحي، عبدالحسن ميرف

عبدالعظيم نديمي فرخ، محمد ولي موسوي نژاد، مهنما، آقا
 ناصر ورهرام و نوروزي، پرويز نيك انجامنظري، محمد صادق 

 . بودند

دانشگاه  ضاي سبزفدر اين گردهمايي از فيلم برداري بخشي 
عكس يادگاري گرفتن ت كنندگان انجام شد و با حضور شرك

ست جمعي نيز بخشي از اين گردهمايي را به خود اختصاص د
 .داد
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 تجليل از مقام استاد
اي براي  برنامه ويژه 1394ارديبهشت  16روز چهارشنبه 

تجليل از يكي از استادان پيشكسوت دانشكده مهندسي عمران 
اين برنامه به . تدارك ديده و اجرا شد) مهندسي سازه قديم(

عمران انجمن  ابتكار و همت كميته تخصصي مهندسي
التحصيالن با همراهي دانشكده مهندسي عمران برگزار  فارغ
دكتر وحيد خوانساري و دكتر محمد راعي اعضاي هيئت . شود

علمي دانشكده عمران كمك موثري در هماهنگي برنامه 
التحصيالن اين  نفر از استادان و فارغ 30حدود . تجليل داشتند

التحصيالن گرد  ارغدانشكده در محل آمفي تئاتر انجمن ف
را دكتر سيروس فخر ياسري آمدند تا استاد قديمي خود 

 .تقدير نمايندپاس خدماتش به دانشكده  و از وي بهمالقات 
در اين گردهمايي دوستانه اعضاي هيئت علمي و 

از . التحصيالن دانشكده مهندسي عمران حضور داشتند فارغ
ان دكتر محمد دانشكده عالوه بر دكتر وحيد خوانساري، آقاي

علي قناد، دكتر همايون استكانچي و دكتر محسن قائميان 
 .حضور داشتند

ششمين همايش  ستاد برگزاريماجرا از اين جا آغاز شد كه 
وابسته به انجمن مهندسي دريايي المللي صنايع فراساحل  بين

از دكتر فخر ياسري دعوت نمود تا از انگلستان به ايران سفر 
همان ويژه و سخنران كليدي در اين همايش كند و به عنوان م

ارديبهشت ماه  15و  14اين همايش در روزهاي  .حضور يابد
دكتر ياسري در اين  .در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد

با دو كارگاه اول . كنفرانس دو كارگاه آموزشي برگزار نمود
قابليت «و » تحول در طراحي جاك آپ حفاري« موضوع

مقدمه اي بر «و كارگاه دوم با عنوان » ريواژگوني جاك حفا
حضور چند روزه . برگزار شد  »هاي نفتي زير دريا ميدانتوسعه 

در را فراهم كرد تا  صت ارزشمنديردر تهران ف دكتر ياسري
نشست دوستانه اي با بتوان كنفرانس در  شانحضور كنار

 .نمود حضور دانشجويان قديم ايشان در محل انجمن برگزار

شست با خوش آمدگويي مهندس محمد زهرايي آغاز اين ن
وي در سخناني كوتاه روند پايه گذاري انجمن در سال . شد

در . سال فعاليت را بيان نمود 23 طيو روند توسعه آن  1371
ادامه دكتر وحيد خوانساري عضو هيئت علمي دانشكده عمران 

وي از  .و رئيس اسبق اين دانشكده به سخنراني پرداخت
ت خود در راه اندازي مجدد دانشكده مهندسي سازه در خاطرا

و مشكالت پيش 1361دوره پس از انقالب فرهنگي در سال 
روزهاي سختي كه تعداد معدودي از استادان . رو سخن گفت

در دانشكده حضور داشتند و به اين ترتيب راه اندازي دانشكده 
در اين . با توجه به سعايت هاي مختلف تاحدي نشدي بود

اجرا يكي از افراد كليدي و موثر دكتر فخر ياسري بود كه در م
دكتر . كنار دكتر سيامك پارسانژاد علم دار اين دانشكده بودند

بيان نمود كه در اداره دانشكده رئيس وقت دانشكده خوانساري 
بسيار از اين دو بزرگوار كمك گرفته است و راه اندازي دوره 

دكتر . ميسر نبوده است فوق ليسانس بدون كمك موثر ايندو
هاي مهم دانشكده نظير بارگذاري،  ياسري بسياري از درس

  . را ارايه نمودتئوري پوسته   تئوري ورق، پايداري،
از مشكالت ديگر دكتر خوانساري در اين دوره فشارهاي وارده 
از طرف اعضاي ستاد انقالب فرهنگي بود كه به نمايندگي از 

دكتر  .آوردند اه شريف فشار ميهاي ديگر به دانشگ دانشگاه

  معرفي دكتر سيروس فخر ياسري
تحصيالت كارشناسي خود را در رشته دكتر فخر ياسيري 

هران به پايان مهندسي مكانيك از دانشكده فني دانشگاه ت
وي سپس در دانشگاه ساوتمپتن انگلستان به . رسانده است

تحصيل پرداخته و موفق به اخذ دانشنانمه كارشناسي ارشد 
پس از آن دوره دكتري . در رشته مهندسي سازه شده است

را در دانشگاه كمبريج آغاز كرده و موفق به اخذ دانشنامه 
القمندي او به ع. دكتري در رشته مهندسي سازه شده است

مديريت او را واداشت كه به تحصيل در اين رشته در مدرسه 
 2001كسب و كار ادينبورگ انگلستان بپردازد و در سال 

و رياضيات  MBAموفق به اتمام دوره كارشناسي ارشد 
  .مالي گرديد

پس از اتمام تحصيل دكتري به ايران آمد و  1358در سال 
شكده مهندسي سازه به عنوان عضو هيئت علمي در دان

شروع خدمت او . دانشگاه صنعتي شريف به كار مشغول شد
در ايران به جريانات انقالب فرهنگي و تعطيلي موقت 

مسئوليت سنگيني را در  1361دانشگاه مالزم شد و در سال 
راه اندازي فعاليت آموزشي دانشكده سازه كه در اين دوره به 

در . ت به عهده گرفتدانشكده مهندسي عمران تغيير نام ياف
براي فرصت مطالعاتي به انگلستان رفت و اين  1365سال 

  .سفر منجر به اقامت دايم او در انگلستان شد
 KBRبه عنوان مشاور در شركت  1987تا  1996از سال 

Inc. به عنوان مشاور در  2007تا  2000از . فعاليت نمود
به كار اشتغال داشت و در  KBR/Granhermeشركت 

مشغول  AGIPدر شركت  2009تا  2007له سالهاي فاص
در سمت مشاوره در شركت  2010تا  2007از . به كار بود

KBR/Granherme تا  2010سپس از . به كار پرداخت
 Wood Groupدر سمت مشاوره در شركت  2011

Kenny به عنوان مدير  2015تا  2011از . مشغول گرديد
وي از سال . دمشغول گردي JP Kennyپروژه در شركت 

 Risk & Safety ofتاكنون مشاور ارشد شركت  2010

Subsea Systems  و بطور همزمان به عنوان مشاور در
مشغول به كار  Safe-Sight Technologyشركت 

  .است
دكتر ياسري در مدت اقامت در انگلستان بطور دايم با مراكز 
 حرفه اي ايران در ارتباط بود و به آنان در راه اندازي

دكتر ياسري سابقه . كرد مهندسي فراساحل كمك مي
مشاوره به شركت هاي بين المللي در زمينه نفت و گاز از 

  ،Halilibruton ،  BP،  Exon Mobilجمله 
Chevron  وStatoil  ايشان در زمينه . را داشته است

مهندسي فراساحل و و مهندسي ساحل نظير پايانه هاي 
  اي توليد زيردريا، خطوط لوله،ه ساحلي، پااليشگاه، سيستم

FPSO  وFLNG همچنين ايشان در زمينه . اند كار كرده
معماري  هاي بزرگ مهندسي، كاهش مخاطرات سيستم

مخازن آب عميق، ارزيابي مخاطرات و كاهش آن، مهندسي 
معماري ايمني سيستم و ارتباط   ارزيابي تكنولوژي،  سيستم،

ايه گذاري نفت و گاز آن با اهداف تجاري و ارزيابي سرم
  .كارهاي تحقيق و توسعه انجام داده اند
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خوانساري در قسمت ديگر صحبت خود از مساعدت دكتر 
ياسري به وي در مدت اقامت و تحصيل و انگلستان به نيكي 

  .ياد كرد
پس از سخنان دكتر خوانساري نوبت به حاضرين عالقمند 

رسيد كه هر يك خاطرات خود را از دوره حضور دكتر ياسري 
دكتر علي اكبر آقاكوچك، دكتر . ينددر دانشكده بيان نما

ساسان عشقي، مهندس صمد اروميه، مهندس قدرت اله 
جوان، محمد باقر نقشينه و محمد زهرايي هر يك نكاتي را 

بيان  پيشكوستمطرح و درس آموخته هاي خود را از استاد 
  .نمودند

در اين قسمت نوبت به سخنراني دكتر ياسري رسيد كه 
در خصوص دوره فعاليت خود در خاطرات و نظرات خود 

رسيده است كه  ميگفت به نظرش وي . دانشكده بيان نمايد
در خارج بكلي در ايران فراموش شده ساله  20در مدت اقامت 

اظهار لطف و محبت او از . است و كسي وي را بخاطر ندارد
و بيان نمود كه در اين مدت به امور  دوستان حاضر تشكر كرد
االت علمي دلخوش بوده ولي سرمايه پژوهشي و نوشتن مق

اصلي وي دوستان وي در ايران بوده اند كه از آنان فاصله 
  .گرفته است

كار  20دكتر ياسري چكيده فعاليت هاي حرفه اي خود را طي 
فراز و نشيب هاي مختلف و . ن بيان نمودگلستاو فعاليت در ان

تغيير جهت هاي مختلف در مهندسي ميدان هاي نفتي 
 .فراساحل وي را آبديده كرده است

در پايان اين گردهمايي دوستانه نوبت به گرفتن عكس 
يادگاري در محل ساختمان انجمن و محوطه دانشگاه رسيد و 

سفر بازگشت  خاطرات به يادماندني از اين سفر كوتاه سوغات
  .دكتر ياسري گرديد

گفتني است در جريان برگزاري همايش فراساحل طي 
مراسمي از دكتر ياسيري تجليل شد و در مراسم ديگري به 
عنوان روز معلم در دانشكده مهندسي عمران توسط اعضاي 

 .هيئت علمي دانشكده و دانشجويان از ايشان تجليل گرديد

 المللي صنايع فراساحل در محل جابر ابن حيان دكتر سيروس فخر ياسري در مراسم اختتاميه همايش بين
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چهارمين گردهمايي ساالنه 

ختگان سيستم هاي آمو شدان
  انرژي برگزار شد

چهارمين گردهمايي ساالنه دانش آموختگان : خبرنامه
مهندسي سيستم هاي انرژي دانشگاه صنعتي شريف با 

توسعه شركت هاي در زمينه چالش هاي موجود "محوريت 
بهمن ماه  25روز شنبه مورخ  "دانش بنيان در حوزه انرژي

العات بهره وري و منابع در سالن همايش مركز مط 1393
تحت حمايت معاونت علمي اين گردهمايي . انساني برگزار شد

تن از  200و فناوري رياست جمهوري و با حضور بيش از 
و هاي انرژي  وختگان و دانشجويان مهندسي سيستمآم دانش

به  .برگزار گرديدتني چند از اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
ورنا ستاري معاون علمي و اين گردهمايي دكتر س عالوه در

مهندس نصرت اله سيفي مدير عمل فناوري رياست جموري، 
ي حدكتر محمود فتوشركت بهينه سازي مصرف سوخت، 

رئيس دانشگاه، مهندس محمود شيري دبير كل انجمن و 
لو، حجت بابابي، مهران سپهري و محمد  آقايان عليرضا حمزه

  .داشتند زهرايي از اعضاي هيئت اجرايي انجمن حضور
در ابتداي مراسم گزارشي از فعاليت سال گذشته توسط 

پس از آن . قهرمانپور دبير كميته ارائه گرديد مهندس سودابه
ه طي سخنراني خود به اهميت و جايگاسورنا ستاري دكتر 

مهندسين انرژي و شركت هاي دانش بنيان اين حوزه به 
 ترين اركان رشد و ارتقاء عنوان يكي از اساسي

در . فناوري و توسعه اقتصادي كشور پرداخت
طي سخناني سيفي نصرت اله ادامه مهندس 

دورنماي مصرف انرژي در كشور و اهميت و 
جايگاه بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي بر 

مورد بررسي قرار را اساس روند تاريخي تقاضا، 
افزايش بهره وري مصرف انرژي در وي . داد

بر را اساسي  ژيتجهيزات و فرآيندهاي انر
ترين سياست گذاري كشور در حوزه انرژي 

در ادامه نشست تخصصي با محوريت . برشمرد
هاي دانش بنيان در  شركتهاي  چالشتوسعه 

با حضور اساتيد دانشگاه، نماينده  حوزه انرژي
بخش خصوصي و همچنين نماينده معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار 

هريك از اعضا نقاط  در اين نشست. گرديد
ضعف و قوت، تهديد ها و فرصت هاي پيش 
روي شركت هاي دانش بنيان از ديدگاه خود 

سواالت حاضرين  بهپس از آن . ندرا بيان نمود
ارائه پاسخ داده و نظرات خود را در سالن 

  .نمودند
تقدير از اساتيد و فارغ التحصيالني كه 
همكاري مستمري با كميته سيستم هاي 

گردهمايي پايان بخش رسمي اند  داشته انرژي
صحبت هاي سپس تنفس داده شد و . بود

. صورت گرفتصميمانه دانش آموختگان 
يادگاري و  هاي عكس گرفتن ،پذيرايي شام

پايان بخش اين برش كيك نمادين ب
 .گردهمايي دوستانه و خاطره انگيز بود
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هاي  آشنايي با فعاليت
  كميته سخنراني

به انتخاب دوره جديد هيئت اجرايي انجمن در باتوجه : خبرنامه
از اوايل سال  نيزكميته سخنراني انجمن ،  1392اسنفدماه 

سرپرستي اين . نموددور جديد فعاليت خود را آغاز  1393
جرايي انجمن به عهده آرمين نوربخش عضو هيئت ا راكميته 

زير جدول كميته به شرح فهرست اعضا و همكاران اين . دارد
  :مي شودارايه 

 نام و مشخصات عكس
 آرمين نوربخش

و  76كارشناسي 
 82كارشناسي ارشد 
  مهندسي عمران

 

  زاده محمد هاشم
، 84كارشناسي 

 كارشناسي ارشد شيمي

  

 هادي امامي فر
 77كارشناسي  

  مهندسي مكانيك

  

  مصطفي بيغم
 87كارشنارشي ارشد 
  مديريت و اقتصاد

  

محسن جعفري 
  فشاركي
 69ي كارشناس

  مهندسي مكانيك

  نام و مشخصات عكس

 

  مينا حيدري
 84كارشناسي ارشد 
 رياضي و علوم

  كامپيوتر

 

  مريم خليلي يادگاري 
 74كارشناسي 

  مهندسي شيمي

 

  تيمور درويشان
 51كارشناشي 

  مهندسي برق

 

  عليرضا دورباش
و  79كارشناسي 

  83كارشناسي ارشد 
  مهندسي شيمي

 

 زهرا راشدي

  شيمي 85كارشناسي  

 

 علي صادقي

 47كارشناسي 
  مهندسي صنايع

 

 ويسري سميرا فاضلي

 82كارشناسي 
  مهندسي مكانيك

  نام و مشخصات  عكس

  

 اكبر مقدر

 75كارشناسي 
  مهندسي صنايع

  ماموريت اصلي كميته سخنراني
التحصيالن  هاي عموم فارغ مندي شناسايي نيازها و عالقه

ها از  شريف و تالش براي افزايش آگاهي ايشان در آن زمينه
  ريق برگزاري جلسات سخنراني حضوري يا مجازيط

  : ماموريت ثانويه
التحصيالن  هاي عموم فارغ مندي شناسايي نيازها و عالقه

ها از  شريف و تالش براي افزايش آگاهي ايشان در آن زمينه
  طريق برگزاري جلسات سخنراني حضوري يا مجازي
ن التحصيال ايجاد فضايي براي افزايش ارتباطات بين فارغ

  )مخصوصاً تهران(هاي كشور  دانشگاه

  محورهاي برنامه هاي سخنراني
  مديريت، سيستم و اقتصاد ) 1
  ارتباطات و توسعه) 2
  هاي طبيعي محيط زيست و بحران) 3
  هاي نوين تكنولوژي) 4
ترافيك، (موضوعات عمومي در ارتباط با زيست شهري ) 5

  ...)آلودگي هوا، ريزگردها و 
  اي اجتماعي روز جامعهه ئل و چالشمسا) 6
  هنر و ادبيات) 7
 مروري بر يك زندگي يا يك تجربه )8

اين كميته برنامه كاري خود را براي برگزاري يك سخنراني 
 1393در سال . در فاصله دو هفته يكبار تنظيم كرده است

سخنراني ارايه شده است كه مشخصات آن در جدول  18جمعاً 
  .صفحه بعد ارايه شده است

ال جاري نيز تعداد سخنراني در نظر گرفته شده است براي س
  :كه به آنها اشاره مي شود

  سخنراننام   هاي آينده سخنرانيعنوان
شارمين  )ع(معرفي جمعيت امام علي 

 نژاد ميمندي
 قاراييجواد  ايرانگردي

  ها شكاف نسل
 مهندس
  نيا رمضاني

مسائل استراتيك آموزش در 
  ايران

دكتر محمد علي 
  فينج

ريزي و  برنامه تاريخچه
  در ايران مديريت آب

  دكتر آل ياسين

  سدسازي آري يا نه؟
 -مهندس ظفرنژاد

  دكتر ترابي
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  1393سال  هاي انجمن در سخنراني فهرست
 تعداد حضار مكان سخنران عنوان  تاريخ  رديف

نگاهي به مسائل محيط زيستي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي در  1393خرداد  3 1
  »ميرند ها در سكوت مي ماهي«پخش مستند  /سيستان و بلوچستان 

 اسر عربي

  40  مكان  محسن هادي

  56  تئاتر انجمن آمفي  دكتر مسعود الفت هاي جديد مخابراتينسل 1393 تير15 2

  زاده مروري بر زندگي دكتر خالصي 1393 تير 31 3
دكتر سيد موسي 

 زاده خالصي
  28  تئاتر انجمن آمفي

  50  منتئاتر انج آمفي  سركار خانم وكيلي  معرفي انجمن حمايت از كودكان كار 1393 مرداد15 4

  77  تئاتر انجمن آمفي فرورمحمد تقيدكتر   و مشاركت اجتماعيزيستهايي از توسعه، محيطدرس 1393 مرداد29 5

  12  تئاتر انجمن آمفي زهراييمحمد  مهندس  هاي انجمنفراز و نشيب 1393 شهريور11 6

  هايي از زلزله مورموري ايالم درس 1393 شهريور 24  7
ارع، دكتر مهدي ز

 سعيديعليرضا مهندس 
  18  انجمن تئاتر آمفي

  51  تئاتر انجمن آمفي  دكتر كامران امامي  مهندس ارزش 1393 مهر14 8

  سرنوشت درياچه اروميه 1393 مهر 28  9
دكتر مسعود تجريشي، 
  دكتر داود رضا عرب

 87  تئاتر انجمن آمفي

  همراه معرفي گروه آسمانتوسعه تفكر سيستمي در جامعه به  1393 آبان 7  10

دكتر علي نقي مشايخي، 
دكتر محمد علي 

  زاده اسماعيل

 194  جابر بن حيان سالن

 162  جابر بن حيان سالن  القلمدكتر محمود سريع  نيازهاي توسعه ايرانالمللي و پيشتحوالت بين 1393 آبان28 11

  اج و توليد نفت و گازهاي جديد در استخر ها و تكنولوژي چالش 1393 آذر 12  12
 زادهدكتر سعيد شريعت

 رفيع
 64  تئاتر انجمن آمفي

 250  جابر بن حيان سالن دكتر مسعود نيلي  گذاري در شرايط جاري اقتصاد كشورسياستهايچالش 1393 آذر26 13

 39  نجمنتئاتر ا آمفي  دكتر علي فراستي )ايرانرود(درياي خزر به خليج فارساتصال 1393 دي9 14

  پيامدهاي سياسي آن آب و بحران 1393 دي 23  15

 مؤمنيدكتر فرشاد 

 قانعي راددكترمحمد امين 

 مله كريميدكتر علي 

 اسفندياريآقاي 

 145  جابر بن حيان سالن

 38  تئاتر انجمن آمفي  نقيبيمهندس محسن  مشترك هريرودرودخانههيدروپلتيك 1393 بهمن14 16

 37  تئاتر انجمن آمفي منصوري استاد اردشير  اخالق در آينه ادبيات فارسي 1393 اسفند3 17

 14  تئاتر انجمن آمفي استاد جالل سپهر  هنر و صنعت 1393 اسفند19 18
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ارايه هاي  معرفي سخنراني

  1393سال شده در 
هاي   در اين بخش چكيده اي از عنوان سخنران: خبرنامه

در سال گذشته جهت اني توسط كميته سخنربرگزار شده 
  .شود آشنايي خوانندگان ارايه مي

هارم و چنسل هاي سوم، سمينار 
  پنجم سيستم هاي مخابراتي

نسل هاي سوم، چهارم «سخنراني دكتر مسعود الفت با عنوان 

، تفاوت )3G, 4G & 5G(هاي مخابراتي  و پنجم سيستم
  . برگزار شد 1393تيرماه  16در روز » ها و اشتراكات آنها

اين سمينار در فرصت محدود حضور دكتر الفت در ايران 
دكتر الفت در سخنراني خود به . هماهنگ و اطالع رساني شود

هاي سوم، چهارم و پنجم مخابراتي پرداخت و  تعريف نسل
در ادامه به . نيازمندي ها و تكنولوژي هاي آنها را تشريح نمود

هاي  تمبندي نسل پنجم سيس تشريح نيازمنديها و زمان
  .مخابراتي پرداخت

، فرصتي نيز براي پرسش و  در خاتمه اين سخنراني تخصصي
  .پاسخ فراهم شد

دكتر مسعود الفت تحصيالت خود را در رشته مهندسي برق 
آغاز نموده و از دانشگاه  1363گرايش الكترونيك از سال 

وي . التحصيل شد فارغ
تحصيالت دكتري و فوق 
 دكتري خود را در دانشگاه
مريلند آمريكا در زمينه 
مخابرات بي سيم به پايان 

او عالوه بر . رسانده است
تدريس و راه اندازي چندين 
پروژه تحقيقاتي در دانشگاه 

به عنوان  2002مريلند، از سال 
يكي از مديران تكنولوژي در 

، Sprintشركت هاي 
Nextel  وClearwire  در

زمينه توسعه، تكميل و راه 

از بدو  WiMAXو بخصوص  WiFiي اندازي تكنولوژ
مدير  2010ايشان از سال . ايجاد مشاركت داشته است
بوده است و  Lightsquaredتكنولوژي و استاندارد شركت 

در اين سمت در توسعه و تحقيقات مربوط به تكنولوژي 
VoLTE ،IMS  وLTE راه اندازي شكبه مخابراتي ،

ها و  ازمنديو ماهواره و همين طور تعريف ني LTEدوگانه 
به صورت فعال مشاركت  G5تحقيقات مربوط به تكنولوژي 

همچنين اين دانشمند برجسته ايراني عالوه بر . داشته است
چندين مقاله منتشره در كنفرانس ها و نشريات معتبر از جمله 

IEEE  اختراع در   30اختراع ثبت شده و حدود  23صاحب
  .باشد حال ثبت در آمريكا در زمينه مخابرات مي

دكتر الفت در حال حاضر رئيس هيئت مديره انجمن دانشگاه 
   .مي باشد) SUTA(صنعتي شريف 
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با  مروري بر زندگي نشست

  دكتر موسي خالصي زاده
هاي  يكي از فرصت

بسيار عالي در زندگي 
ما كه اغلب توجه 
كافي به آن نداريم، 

هايي در  حضور آدم
اطرافمان است كه 

ند مملو از تجربه هست
و شنيدن تجربه ها و 
انتخاب هاي 

شان در دو  حساس
تواند ما را در داشتن يك زندگي كم  راهي هاي زندگي، مي

تر و تالش براي ساختن يك جامعه  كننده خطاتر و راضي
 .مطلوب كوچك در اطرافمان، اميدوارتر كند

نشست مروري بر زندگي د كتر موسي خالصي زاده از زبانه 
دكتر . در انجمن برگزار شد 1393تيرماه  31خود استاد در روز 

خالصي زاده در اين نشست به شرح زندگي خود پرداخت و در 
برنامه . خصوص عقايد و نظرات خود مطالبي را بيان نمود
  .پرسش و پاسخ نيز در ضمن و انتهاي برنامه برگزار شد

در . است 1316اصالتاً شيرازي است و متولد جهرم در سال 
برز تهران تحصيل كرده است و دوره كارشناسي دبيرستان ال

. در دانشكده فني دانشگاه تهران به پايان رسانده استخود را 
فني وي داراي درجه دكتري مهندسي معدن از دانشكده 

به دعوت  1346در سال . است 1346آلمان در سال كالوستال 
دكتر مجتهدي به ايران بازگشته و در مركز محاسبات اين 

وي از موسسان دانشكده . مشغول به كار شده استدانشگاه 
دكتر . شود مهندسي كامپيوتر در دانشگاه شريف تلقي مي

خالصي زاده عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع در 
رشته سيستم هاي اطالعات مديريت و ايده پرداز و مجري 

 .طرح كامپيوتري كردن كنكور سراسري در اين بوده است

  

انجمن  هاي فعاليتآشنايي با 
 حمايت از كودكان كار

آشنايي با وضعيت كودكان كار در ايران و آشنايي با سمينار 
مرداد  15در تاريخ  هاي انجمن حمايت از كودكان كار فعاليت
  .برگزار شد خانم صدف وكيليدر آمفي تئاتر انجمن  1393

 215طبق آمار سازمان بين المللي كار در حال حاضر 
سال در كشورهاي مختلف  14تا  5بين  ميليون كودك

تنها آماري كه از تعداد . جهان مشغول كار هستند
كودكان كار در ايران ارائه شده است مربوط به سال 

است كه از سوي مركز آمار ايران گزارش شده و  1385
طبق آن جمعيت كودكان كار در كشور يك ميليون و 

رشناسان طي آماري كه به اعتقاد كا. هزار نفر است 700
سال گذشته و باتوجه به افزايش مشكالت اقتصادي  7

از . ميليون نفر رسيده باشد 2در ايران بايد به بيش از 
سوي ديگر و در يك جمع بندي ديگر برخي از 
كارشناسان آسيب هاي اجتماعي باتوجه به جمعيت سه 

هزار نفري كودكان بازمانده يا ترك  600ميليون و 
معتقدند جمعيت كودكان كار كشور  تحصيل كرده كشور،

  .حداقل بايد بيش از سه ميليون نفر باشد
از آنجايي كه كودكان، آينده سازان جوامع انساني هستند، بي 
توجهي به ايشان، عالوه بر اينكه حقوق شهروندي امروز آنان 
را پايمال مي كند، آينده جامعه را نيز به خطر مي اندازد و هيچ 

اعم از توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، اي  برنامه توسعه
از برنامه هاي مربوط به جوانان و زنان تا اشتغال زايي و غيره، 

  .بدون توجه به كودكان، جامع نخواهد بود
يكي از طاليه داران و  "انجمن حمايت از كودكان كار"

 1381قديمي ترين سازمان هاي مردم نهادي است كه از سال 
وزارت كشور  به عنوان سازماني غيرسياسي، با مجوز رسمي از 

انجمن . غيرانتفاعي و غيردولتي فعاليت خود را آغاز نموده است
كودك  1000حمايت از كودكان كار كه در حال حاضر حدود 

ديده و در معرض آسيب را تحت پوشش خود دارد،  كار، آسيب

مولوي، دروازه غار، بازار و خاوران در شهر (در پنج مركز 
خدمات آموزشي و حمايتي خود ) ان، يك مركز در شهر بمتهر

آموزي، مددكاري، روانشناسي،  را از جمله سوادآموزي و حرفه
بهداشت و تغذيه به صورت رايگان به اين كودكان و خانواده 

   .نمايد هاي ايشان ارايه مي
خانم صدف وكيلي مدير عامل انجمن حمايت از 

استگذاري و كودكان كار داراي فوق ليسانس سي
سوابق پژوهشي در خصوص نقش سازمانهاي 
غيردولتي به عنوان بازوهاي كمكي نهادهاي دولتي در 
انجام وظايف اجتماعي و رسيدگي و حل معضالت 

همچنين وي نزديك به شش سال . اجتماعي است
ديده در زمينه  است كه در حوزه كودكان كار و آسيب

سازي اقشار معرفي معضل اجتماعي كار كودك و آگاه 
جامعه با اين معضل اجتماعي و ترغيب افراد و 
سازمانها به عمل نمودن به مسووليت اجتماعي خود 
جهت بهبود شرايط به نفع كودكان كار و آسيب ديده 

  .مشغول به فعاليت است
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هايي از توسعه،  سمينار درس

  و مشاركت اجتماعي زيست محيط
سمينار  
هايي  درس

از توسعه، 
 زيست محيط

و مشاركت 
در  اجتماعي 

ايران و 
جهان توسط 

دكتر دكتر 
در آمفي تئاتر  1393مرداد  19در تاريخ محمد تقي فَرور 
در پايان اين نشست برنامه پرسش و پاسخ  .انجمن برگزار شد

با حضور حاضرين برگزار شد كه بسيار مورد توجه عالقمندان 
  .محيط زيست قرار گرفت

در قفقاز ايران از مادري  1320ل دكتر محمدتقي فرور، در سا
شاهسون و پدري نخجواني األصل چشم به جهان گشود و 

ايشان تحصيالت . درس خوانده دبيرستان البرز تهران است
هاي معماري، مهندسي، رياضيات محض  عاليه خود را در زمينه

و فيزيك در دانشگاه آمريكايي بيروت، دانشگاه اوانزويل 
گتن گذرانده و دكتراي اكولوژي و علوم امريكا و دانشگاه واشن

وي در حال . اجتماعي را از دانشگاه واشنگتن گرفته است
 ICCA(هاي بومي  حاضر رئيس كنسرسيوم بين المللي قرق

Consortium (فايرابند  .ك .و عضو هيأت امناي بنياد پاول

در سوئيس، و رئيس هيأت مديره مؤسسه توسعه پايدار و 
  .باشد در ايران مي) CENESTA(محيط زيست 

هاي تركي، فارسي، عربي، انگليسي،  استاد با تسلط بر زبان
ي   سال زندگ 45اسپانيايي و فرانسه، در طول بيش از 

هاي متعددي در آسيا، آفريقا،  ها و همكاري اي خود، پست حرفه
آمريكاي التين، كارائيب و همچنين در اروپا و آمريكاي 

ح، مدير برنامه، مشاور ارشد، راهبر شمالي به عنوان محقق، طرا
اين . گذار داشته است تيم، ارزياب، تسهيلگر اجتماعي وسياست

ها عمدتاَ در رابطه با دستيابي به الگوهاي مناسب  فعاليت
هاي  توسعه، حفظ طبيعت و تنوع زيستي، فقرزدايي، تكنولوژي

مناسب محيط زيست، دفاع از حقوق عرفي جوامع بومي و 
  .يشت پايدار بوده استن و جهان و دستيابي به معمحلي ايرا

در ايران داشته و از   هاي مؤثري ها و همكاري فعاليت وي
بنيانگذاران سازمان حفاظت محيط زيست، دانشگاه بوعلي 

اولين طرح مشاركتي در (سيناي همدان، طرح توسعه سلسله 
قانون اساسي در  44، برنامه بخش اقتصاد تعاون اصل )ايران
مان برنامه و بودجه، برنامه استقالل صنعتي در وزارت ساز

عنوان مشاور  در اقتصاد اسالمي به» مصانعه«صنايع، برنامه 
مخصوص رئيس كل بانك مركزي و شوراي عالي كاهش 

  .مصرف سموم در وزارت كشاورزي بوده است
  

  هاي نشيب و فراز سمينار
 انجمن فارغ التحصيالن

سمينار بيان فراز و 
از يب هاي انجمن نش

در تاريخ آغاز تا كنون 
 1393شهريوماه  11

توسط مهندس محمد 
زهرايي در آمفي تئاتر 
. انجمن برگزار شد

وي از گروه موسس 
كميته عمران در سال 

و عضو كميته  1371
مهندس زهرايي از . اجرايي عمران از آغاز تاكنون بوده است

. باشد ن ميتاكنو 1381اعضاي هيئت اجرايي انجمن از سال 
التحصيالن  وي در اين سمينار تاريخچه تاسيس انجمن فارغ

را بيان نمود و در ادامه به تشريح روند رشد و  1370در سال 
سال فعاليت  23توسعه و فراز و نشيب هاي انجمن در طول 

  .پرداخت
  :بخش زير ارايه گرديد 4اين سمينار در 

من از آغاز تاريخچه تاسيس و سير تحوالت ساختاري انج - 1

  تا كنون
تاريخچه و روند شكل گيري و سازماندهي دفتر مركزي  - 2

  انجمن
تاريخچه نحوه جمع آوري اطالعات اعضا و گسترش بانك  - 3

  انجمن اطالعاتي

  انجمن تاريخچه و روند شكل گيري خبرنامه و وب سايت - 4
گفتني است قرار بود اين سمينار به همراهي مهندس علي 

و قائم مقام و ه گذاران انجمن فارغ التحصيالن از پايمقدسيان 
برگزار شود كه به دليل  1380تا 1371دبيركل انجمن از سال 

  .اينكار ميسر نشد ايشانمشغله 
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هايي از زلزله مورموري  درس

 1393در مرداد  ايالم

سمينار درسهايي 
از زلزله مورموري 
ايالم توسط دكتر 
مهدي زادرع و 
مهندس عليرضا 

در تاريخ  سعيدي
 1393شهريور  24

در محل آمفي 
تئاتر انجمن با 
حضور عالقمندان 
به اين موضوع 

زلزله . برگزار شد
موموري در تاريخ 

مرداد ماه  27
به شدت  1393

درجه ريشتر  6.2
روي داد و باعث 

هزار  8رساندن به 
واحد مسكوني در 
  .اين منطقه گرديد

ناسي مهندسي از ش دكتري زلزلهدكتر مهدي زارع داراي درجه 
رئيس مركز ملي وي سوابق . است بل فرانسهودانشگاه گرون

در كارنامه  رئيس پژوهشكده زلزله شناسيو  پيش بيني زلزله
عضو هيأت علمي پژوهشگاه وي . كاري خود ثبت كرده است

هاي  پژوهشگر برتر مهندسي زلزله در سالو  بين المللي زلزله
  .مي باشد 1392و  1385

كارشناسي ارشد ضا حسيني داراي درجه مهندس علير
  ،علوم تحقيقاتآزاد واحد اي از دانشگاه  ريزي منطقه برنامه

مدرس ، هاي ايمني، آواربرداري و مديريت بحران مدرس دوره
  عضو هيئت ، هاي فرماندهي عمليات در وزارت دفاع دوره

مدير علمي و صاحب و علمي مجله بين المللي راه و ساختمان 
 .باشد مي وزشي آنالين موج پيشرونشريه آم

 

العاده  ارزش تكنيكي فوق يمهندس
 هاي بزرگ براي بهبود پروژه

سمينار مهندسي ارزش تكنيكي فوق العاده براي بهبود پروژه 
توسط دكتر كامران  1393مهر  16هاي بزرگ در تاريخ 

  .اماميان در آمفي تئاتر انجمن با حضور عالقمندان برگزار شد
ي ارزش يك كار تيمي سنگين خالقانه، نظام مند و مهندس

و  اين متدولوژي در آمريكا توسعه يافت. افزايانه است هم
كاربرد آن از صنعت به پروژه ها گسترش يافت و به علت 

اجرايي  كاربرد بسيار موفقيت آميز اين تكنيك در پروژه هاي
 كاربرد آن در پروژه هاي بزرگ آمريكا الزام ،1990 در دهه

ارزش در  در سال هاي بعد كاربرد مهندسي. قانوني گرديد

ميليارد دالر  23پروژه بزرگراهي آمريكا منافعي حدود  5800
. پروژه ها داشته است درصد هزينه كل آين 6معادل بيش از 

اكثريت قريب به اتفاق مديران و كارشناسان كشور اعتقاد دارند 
 4يا  3ني كشور پروژه هاي عمرا جويي در كه پتانسيل صرفه

. است) درصد هزينه كل 25تا  20( برابر پروژه هاي آمريكا 
تواند رقمي نجومي باشد و  صرفه جويي ها مي بدون شك اين

البته تحقق اين امر . نقش مهمي در اقتصاد ملي ايفا نمايد
  .كاربرد كارآ، موثر و به روز مهندسي ارزش است منوط به

عمران در گرايش آب از  التحصيل دكتري فارغدكتر امامي 
وي . است دانشگاه صنعتي شريفدانشكده مهندسي عمران 

رييس ، عضو هيات مديره انجمن مهندسي ارزش ايران
المللي آبياري و زهكشي  كارگروه مهندسي ارزش در كميته بين

ICID بيش از تاكنون موفق به ارايه  دكتر امامي. مي باشد
و  المللي هاي بين ژورنالها و  مقاله انگليسي در كنفرانس 35

 كتاب در زمينه مهندسي ارزش و مديريت سيالب 9تاليف 
  .شده است
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  سمينار سرنوشت درياچه اروميه

سمينار سرنوشت 
درياچه اروميه در 

مهر  28تاريخ 
در محل  1393

آمفي تئاتر انجمن 
بخش . برگزار شد

اول اين سمينار 
توسط دكتر مسعود 
تجريشي با عنوان 

» اي ناشي از خشك شدن درياچه اروميهه چالشمروري بر «
اختصاس داشت و بخش دوم توسط دكتر داود رضا عرب با 

راهكارها و «عنوان 
نقشه راه احياي 

ارايه » درياچه اروميه
 . شد

درياچه اروميه يكي 
از مهمترين و 
ارزشمندترين زيست 

هاي آبي ايران  بوم
اين درياچه . است

ور بوده و به دليل برخورداري از بزرگ ترين درياچه داخلي كش

نظير طبيعي و اكولوژيك به عنوان پارك ملي،  ارزش هاي بي
سايت رامسر و ذخيره گاه زيست كره يونسكو معرفي شده 

كيلومتر مربع  5000مساحت درياچه اروميه در حدود . است
بوده و در ناحيه كوهستاني شمال غربي ايران و بين استان 

در . شريقي و كردستان واقع شده است هاي آذربايجان غربي،
هاي جوي  يك دهه گذشته، عالوه بر كاهش چشمگير ريزش

هاي توسعه و بهره  و بروز خشكسالي هاي پياپي، افزايش طرح
برداري از آب جهت مصارف كشاورزي و ساير كاربري ها، 
منجر به افت قابل مالحظه تراز درياچه اروميه شده و 

وضعيت كنوني . شك گرديده استهاي وسيعي از آن خ قسمت
اي از عوامل انساني و  درياچه اروميه كه حاصل مجموعه

هاي  هاي گذشته است، از منظر تخصص طبيعي طي ده
مختلف، طي چند سال گذشته مورد مطالعه و بررسي قرار 

هاي نيرو،  خانه انجام مطالعات جامع در وزارت. گرفته است
و سازمان حفاظت  جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت

محيط زيست و ايجاد يك جريان منجر به توليد محصوالت 
هاي منطقه و كشور، نشان از اهميت اين  علمي در دانشگاه

. موضوع در جامعه تخصصي و علمي كشور داشته است
وابستگي معيشتي، هويتي و تاريخ مردم منطقه به درياچه نيز 

كه موجب اين روند عالوه بر آن. بر كسي پوشيده نيست
حساسيت افكار عمومي منطقه بر تحوالت درياچه اروميه شده، 

هاي مردم نهاد  ها و سازمان منجر به شكل گيري تشكل
متعدد، با هدف احياي درياچه اروميه و اصالح روندهاي 

  .برداري از منابع آب حوضيه گرديده است بهره
هاي  با توجه به موارد بيان شده و با هدف اعمال رويكرد

پارچي در مديريت حوضه آبريز و ارايه راهكارها، ستاد يك
احياي درياچه اروميه با رياست معاون اول محترم رئيس 
جمهور، جناب آقاي دكتر جهانگيري و دكتر عيسي كالنتري 

. تشكيل شد 2/11/92به عنوان دبير و مجري ستاد در تاريخ 
ميته ستاد احياي درياچه اروميه، پس از تشكيل، با ايجاد يك ك

نظران ملي و  راهبري متشكل از متخصصان و صاحب
گير، به طراحي و  هاي تصميم اي و نمايندگان دستگاه منطقه

در ساختار . ايجاد ساختار سازماني بدنه اجرايي ستاد پرداخت
مذكور مقرر شد تا دانشگاه صنعتي شريف تحت عنوان دفتر 

گري و برنامه ريزي و تلفيق به جمع بندي مطالعات، جامع ن
ايجاد اتفاق نظر علمي با حضور كليه صاحب نظران ملي و 

 .منقطه اي بپردازد

و معاون پژوهشي و دانشيار دانشكده عمران دكتر تجريشي 
مسئول دفتر مطالعات آب و محيط زيست دانشگاه صنعتي 

جانشين مجري طرح ستاد احياي وي به عالوه . است شريف
  .باشد مي درياچه اروميه

دكتري عمران در گرايش آب از رضا عرب درجه دكتر داود 
مدير مؤسسه پژوهشي وي . دارد دانشگاه صنعتي شريف

 و  سخنگوي ستاد احياي درياچه اروميه، راهبرد دانش پويا

 مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه
  .باشد مي
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سمينار توسعه تفكر سيستمي 

 برگزار شد در جامعه
ار توسعه تفكر سيمن

سيستمي در جامعه 
توسط دكتر علينقي 
مشايخي و دكتر 
محمد علي اسماعيل 
زاده در روز هفتم 
آبان ماه با استقبال 

گسترده 
دانشگاهيان در  هم

طبق اطالع حاصله اين سمينار  .سالن جابرابن حيان برگزار شد
 Civil808بصورت زنده تحت سيستم وبينار از وب سايت 

  .پخش شده است
كيفيت تفكر در افراد 

هاي مختلف،  و گروه
كيفيت تصميمات 

. سازد آنها را مي
تصميماتي كه منافع 
كوتاه مدت را به 
قيمت عواقب 
ناخوشايند در بلند 

و تصميماتي كه بهبود وضعيت يك فرد   شوند، مدت منجر مي
شوند، ولي منجر به بدتر شدن وضعيت  يا يك جامعه گرفته مي

ها و  از كيفيت پائين تفكر افراد، گروه شوند، ناشي آنها مي
  .جوامع هستند

متفكرين سيستمي طي نزديك به 
اي از  هفتاد سال گذشته، مجموعه

ها و ابزارها را براي افزايش  مهارت
كيفيت تفكر فردي و جمعي و كاهش 
عواقب ناخواست تصميمات، توسعه 

با گسترش مهارت هاي تفكر . اند داده
توان كيفيت  مي  سيستمي در جامعه،

تصميماتي كه در جامعه گرفته 
هاي  شود را افزايش داد و تصميم مي

با كيفيت، مسير توسعه پايدار جامعه 
  .را هموار خواهند كرد

گروه پژوهشي تفكر سيستمي در 
دانشگاه صنعتي شريف به همراه 

با هدف  1385گروه آسمان، از سال 
به  افزايش كيفيت تفكر در جامعه،

نه آموزش تفكر فعاليت در زمي
به . اند سيستمي در مدارس پرداخته

هاي گذشته،  همين منظور طي سال
بيش از يكصد نفر از اساتيد، 
دانشجويان و دانش آموختگان 

هاي  فعاليت قالبها در  دانشگاه صنعتي شريف و ساير دانشگاه
همراان گروه . اند داوطلبانه به پيشبرد اين طرح كمك كرده

تواند جذاب و دوست داشتني  كه آموزش ميآسمان اعتقاد دارد 
بر مبناي همين اعتقاد، محتواي آموزشي تفكر سيستمي . باشد

هاي جذابي مانند  بر مبناي بازي، داستان و انيميشن و فعاليت
  .تئاتر و نقاشي شكل گرفته است

فارغ التحصيل دوره اول دانشگاه شريف در دكتر مشايخي 
 خود را در رشته دكتريجه است كه در رشته مهندسي مكانيك

مؤسس وي . گرفته است آمريكا MITاقتصاد از دانشگاه 
است و به  دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

او ضمناَ . التحصيالن بود سال دبيركل انجمن فارغ 13مدت 
را به عهده  هاي ديناميكي سابق جامعه جهاني سيستمرياست 

  .داشته است
سماعيل زاده كارشناس مهندسي صنايع از دكتر محمد علي ا

از  MBAكارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران و 
وي داراي مدرك . است 1388در سال  دانشگاه صنعتي شريف

 از دانشگاه شهيد بهشتيتوليد و عمليات دكتري مديريت 
تخصصي دانشكده دبير كميته دكتر اسماعيل زاده . است

عضو كميته و نجمن فارغ التحصيالن مديريت و اقتصاد ا
  .باشد نيز مي راهبري گروه آسمان
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و  تحوالت بين الملليسمينار 

  پيش نيازهاي توسعه ايران
،  التحصيالن در پي دعوت قبلي كميته سخنراني انجمن فارغ

در  1393آبان  28القلم در روز  سخنراني دكتر محمود سريع
  . ندان برگزار شدسالن جابرابن حيان با حضور جمع عالقم

ليسانس علوم سياسي از دانشگاه دكتر سريع القلم داراي 
الملل از  ي روابط بين كارشناسي ارشد و دكتر، نورتريج آمريكا

از دانشگاه اوهايو  يفوق دكترو  دانشگاه كاليفرنياي جنوبي
عضو هيات علمي گروه علوم سياسي وي . باشد مي آمريكا

  كتابالقلم مولف چهار  تر سريعدك. است دانشگاه شهيد بهشتي
 –ايران و جهاني شدن  –فرهنگ سياسي ايران  :پرخواننده

 عقالنيت و توسعه يافتگي ، وهد قاجاراقتدارگرايي ايراني در ع
 .ايران است

 31بايد موارد  انسان عقالني از نظر دكتر محمود سريع القلم
  :گانه زير را رعايت نمايد

  .»من نميدانم« گويددر روز حداقل يك بار ب.  1
كمتر از كسي تقاضايي داشته باشد و عمدتا به همت، فكر، .  2

  .برنامهريزي و زحمات خود اتكا كند
  .طالعات كلي دارد، اظهارنظر نكنددر موضوعاتي كه ا.  3
، بهترين عملكرد در حرفهاش دغدغه كانوني زندگي او.  4

  .باشد
يا حتي تضاد فكري او تفاوت به استقبال كسي برود كه با .  5

  .دارد
او را به شخص ديگري  بدون اجازه قبلي از كسي، سخن.  6

  .بازگو نكند
  .و از اتومبيل به بيرون پرت نكندزباله را به خيابان .  7

عايت حروف اضافه و با نهايت ، با ر« نقل قول » كند .  8
  .دقت

ي كه دائما در حال تغيير و بهتر شدن باشد، به طور.  9
  .يان تغيير را حس كننداطراف

 از اينكه ديگران را به خود و افكار خود دعوت كند، چه.  11
  .مستقيم چه غيرمستقيم پرهيز كند

ه براي محيط جنگل كه به مه، نم نم باران و رنگهاي زند.  11
  .طبيعت آميخته شده، وقت بگذارد

اين ظرفيت را در خود ايجاد كند كه واكنش به ديگران را .  12
  .تا پنج سال به تأخير اندازدحتي 

صص خود را رايگان درصد از وقت، انرژي و تخ 11حدود .  13
  .صرف جامعه كند

  .كه تخصص ندارد، مسئوليت نپذيرد در حرفهاي.  14
  .راحتي و مصرفگرايي مساوي نداند خوشبختي را با.  15
هر دو سال يك بار، با ارزيابي كارها و رفتارهاي خود به .  16

  .شته پي برده و خود را اصالح كندات گذاشتباه
  .به صلح دائمي برسد »من اشتباه كردم« با عبارت 17
در نظم صفوف، خودپرداز : حريم شهروندان را رعايت كند.  18

  .صحبت آرام بانك، پارك كردن، نزاكت عمومي، عابر پياده،
آنقدر بر قواي فكري و روحي خود وقت گذاشته باشدتا .  19

پنج ساله  ييد و تمجيد ديگران در خود را، در يك دورهنياز به تا
  .به صفر برساند

از رفتن به تئاتر به عنوان منبعي براي رشد و شكوفايي .  21
تواناييهاي  خود استفاده كند، چون تئاتر قدرت مندترين نمايش

  .انسانهاست
در هر نوع تصميمگيري از خريد دمپايي تا مسائل جدي .  21

مشورت  مختلف را مكتوب كند، مطالعه كند، حرفهاي، راههاي
  .درصدي به نتيجه برسد 91كند و با دقت 

هشت و با عمل خود به ديگران نشان دهد، تفاوت ميان .  22
  .هشت و يك دقيقه را ميداند

اكت، به خاطر نز: در روز حداقل از پنج نفر قدرداني كند.  23
  .اخالق، دانش و خالقيت آنها

كردن در مورد فردي، حداقل ده ساعت  قبل از قضاوت.  24
  .شود با او تعامل فكري رودررو برقرار كند تا با جهان او آشنا

از تواناييها، ظرفيتها و برتريهاي ديگران  »ناراحت شدن«.  25
  .را در خود به تعطيلي بكشاند

  .هد افراد، سخن خود را تمام كننداجازه د.  26
ز، آرامش و مركبه موسيقي به عنوان يك منبع ت.  27

  .خوداكتشافي نگاه كند
ردي، درصد وقت خود را صرف توسعه ف 21حداقل .  28

  .فكري، اخالقي و مدني نمايد
در صحبت كردن، يك سوم سؤال كند و دو سوم .  29

 بعد از پنج سال، پنج ششم سؤال و يك ششم. قضاوت
  .قضاوت

  .حداقل يك ساعت در روز مطالعه كند .  31
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در  هاي جديد كنولوژيها و ت چالش

 توليد و استخراج نفت و گاز
هاي جديد رد توليد و استخراج  ها و تكنولوژي سمينار چالش

در آمفي تئاتر انجمن برگزار  1393آذر  12در تاريخ نفت و گاز 
در پي حضور كوتاه مدت دكتر سعيد شريعت زاده رضوي . شد

نه در تهران از ايشان درخواست شد كه سميناري در زمي

اين سمينار بسيار . فعاليت هاي خود به شرح فوق ارايه دهد
تخصصي و در مرز دانش ارايه شد كه بسيار مورد استقبال قرار 

  .گرفت
مهندسي  دانشكدهدوره پنجم دكتر شريعت زاده دانش آموخته 

وي . است دانشگاه صنعتي شريف) 1350ورودي (مكانيك 
نيك كاربردي از كارشناسي ارشد و دكتراي مكاداراي درجه 

او به عنوان تحليل گر ارشد . است دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا

مكانيك و مدير 
ارشد اطمينان 

شركت پذيري در 
 Bakerنفتي 

Hughes Inc. 
 در هوستن آمريكا

 .كند فعاليت مي

  

ي سياست گذاري  ها سمينار چالش
 در شرايط جاري اقتصادي كشور

مشاور اقتصادي رياست نيلي  كميته سخنراني از دكتر مسعود
در دانشگاه دعوت نمود تا سميناري را با عنوان فوق جمهوري 

وري ايران در  اين سمينار با همكاري انجمن بهره. برگزار نمايد
  .برگزار شد 1393آذر  26سالن جابر ابن حيان در تاريخ 

 دانشكده 1353دكتر مسعود نيلي دانش آموخته ورودي 
وي موفق به اخذ . است ه صنعتي شريفمهندسي سازه دانشگا

هاي اقتصادي از  ريزي سيستم كارشناسي ارشد برنامهدرجه 
كارشناسي ارشد و دكتري و درجه  دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر . انگلستان است اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در نيلي سابقه رياست 

امور اقتصادي و هماهنگي اونت ، معريزي و توسعه برنامه
هاي اول و  تدوين برنامه يتمسئول، سازمان برنامه و بودجه

تدوين  يتمسئول، سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
و  سازي در قالب برنامه سوم نويس قانون خصوصي اولين پيش

رياست دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف را 
او هم اكنون عضو هيئت علمي و . د دارددر كارنامه كاري خو

 مدير گروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف
  .است

قويت بخش خصوصي تنها راهكار ت
  خروج از شرايط سخت اقتصادي است

مشاور رييس جمهور در امور اقتصادي و استاد دانشكده  :ايرنا
خش تقويت ب: مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت

خصوصي تنها راهكار خروج از شرايط سخت اقتصادي در 
  .كشور است

تقويت بخش خصوصي تنها راهكار خروج از شرايط سخت 
  اقتصادي است

در دوازدهمين نشست آذر  26مسعود نيلي شامگاه چهارشنبه 
چالشهاي 'علمي و تخصصي مديريت و بهره وري با موضوع 

كه با حضور  'سياستگذاري در شرايط جاري اقتصاد كشور
جمعي از اساتيد و دانشجويان در سالن اجتماعات جابربن حيان 

اقتصاد ما بايد در : دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، افزود
مسيري حركت نمايد كه نقش بخش خصوصي را در اقتصاد 

  .كشورمان تقويت كند
حتي در كشورهايي جنوب شرق آسيا از : وي اظهار داشت

ر بحث سرمايه گذاري خارجي باز عمل جمله چين كه خيلي د
 20مي كنند سهم سرمايه گذاري خارجي نسبت به داخلي از 

درصد تجاوز نمي كند و اين كشورها نيز تكيه به بخش داخلي 
  .خود كرده اند

مسوول تدوين برنامه هاي اول و سوم توسعه اقتصادي، 
به لحاظ عملكرد اقتصادي  90دهه : اجتماعي و فرهنگي، گفت

ي كشورمان يك دهه تعيين كننده محسوب مي شود زيرا برا
دهه شصتي ها نياز به ورود به بازار كار دارند و بايد با سياست 
گذاري هاي اقتصادي مناسب براي آنان اشتغالزايي صورت 
گيرد در غير اين صورت كشور با معضالت اجتماعي حادي 

  . مواجه خواهد شد
ساله تا  25تا  20ممكن است وظيفه يك فرد : وي افزود

حدودي برعهده پدر و مادرش باشد اما براي يك فرد چهل 
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ساله به هيچ وجه پذيرفتني نيست، البته كشور نيازمند سرمايه 
گذاري است و به دليل ناتواني دولت در اين خصوص نيازمند 

  .ورود جدي بخش خصوصي به اين بخش هستيم
شده، يكي از نيلي با بيان آنكه اقتصاد كشورمان بانك محور 

نيازمندي هاي كشور در شرايط فعلي به منظور دستيابي به 
رشد اقتصادي را تحول در شبكه بانكي به منظور سرمايه 

مي توانيم بدون : گذاري بهينه در توليد عنوان كرد و گفت
ايجاد موج منفي اجتماعي با اصالحاتي در سيستم بانكي 

  .فضاي كسب و كار را بهبود بخشيم
وه اقتصاد و رييس اسبق دانشكده مديريت و اقتصاد مدير گر

سال هاي پيش : دانشگاه صنعتي شريف، گفت
رو، سال هاي سخت و دشواري خواهد بود ما در 
اقتصاد نه بن بست داريم نه معجزه به طوري كه 

درصد را  2نه مي توانيم به يكباره رشد اقتصادي 
درصد برسانيم و نه آنكه ياس و نااميدي  10به 
ا را فرابگيرد بلكه با وفاق و جمع بندي واحد م

خارج شد  90بايد از اين دوران گذر و دهه سخت 
  .و مسير رو به رشدي را دنبال كرد

به دليل اينكه حساسيت : نيلي در ادامه افزود
مردم نسبت به تورم بيشتر است توجه تصميم 
گيران و سياستمداران كشور به تورم به منظور 

ر بعد اقتصادي نسبت به دو كنترل قيمت ها د
متغير ديگر از جمله رشد اقتصادي و بيكاري 
بسيار بيشتر است لذا دولت با فشار تعزيراتي بر 
بنگاه هاي اقتصادي و كنترل قيمت مانع از 
تحقق رشد اقتصادي مي شود، هرچند كه رشد 
اقتصادي همواره در مدت زماني همراه با تورم 

  .است
دي و هماهنگي سازمان معاون اسبق امور اقتصا

ايجاد اشتغال نيازمند : برنامه و بودجه اظهار داشت

رشد پايدار و مستمر است زيرا ايجاد فرصت هاي شغلي جديد 
  . با تورم باال غيرممكن است

ممكن است براي يكسال تورم را ببريم باال و توليد : وي افزود
ت چرا ناخالص ملي نيز افزايش پيدا كند اما اين رشد موقتي اس

  .كه سال بعد احتمال دارد اين نرخ كاهش پيدا كند
رييس اسبق موسسه عالي آموزش و پژوهش در برنامه ريزي 

در سياست گذاري چاره اي نداريم كه : و توسعه، تصريح كرد
  . بين اين سه متغير اولويت را به كاهش تورم بدهيم

وي درخصوص اينكه به چه علتي عملكرد اقتصادي 
خيز و وابسته به منابع طبيعي نامناسب است نيز كشورهاي نفت

يكي از علل اصلي وفور درآمدهاي نفتي در اينگونه : گفت
كشورهاست و تجربه نشان داده زماني كه درآمدهاي نفتي آنها 
كاهش پيدا مي كند تا حدودي اقتصاد اينگونه كشورها شبيه 

  .كشورهاي با برنامه و عاقالنه تر عمل مي كند
اينكه چرا درآمدهاي باالي نفتي كشورهاي  وي در خصوص

نفتخيز باعث اختالل در فضاي اقتصادي اينگونه كشورها مي 
هنگامي كه درآمد نفتي ناشي از صادرات زياد : شود، ادامه داد

مي شود، درآمدهاي ارزي اينگونه كشورها افزايش و در ادامه 
در  بانك مركزي ارز حاصل از اين درآمد را به بازار تزريق و

ادامه نرخ ارز كاهش پيدا مي كند و اين امر باعث كاهش 
قيمت كاالهاي وارداتي نسبت به كاالهاي ساخت داخل مي 

  .شود
   90به  80انتقال اثرات اقتصادي از دهه 

برابر  80رشد شاخص قيمت ها در دهه : وي خاطرنشان كرد
درصد افزايش پيدا كرده لذا  34درصد بوده اما نرخ ارز  4.3با 

 40يك كاالي وارداتي نسبت به كاالي ساخت داخل حدود 
درصد ارزان تر بوده است، بنابراين كاالهاي وارداتي جايگزين 
كاالهاي ساخت داخل در سبد مصرف كننده قرار گرفت و اين 

به طور حتم باعث كاهش اشتغال از بخش صنعت و افزايش 
  .بيكاري مي شود

برابر اما توليد ما  3.5واردات كشور  80به گفته وي، در دهه 
برابر شد پس نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي بيش  1.7

باعث وابستگي  90از دو برابر گرديد، لذا اين امر در سال 
اقتصاد كشور به كاالهاي وارداتي شد و به دليل حجم 
نقدينگي زياد در بازار كه جمع شدني هم نبود هركسي مي 

الطم كند و دهه نود با اين مشكل توانست بخشي از بازار را مت
  .اقتصادي شروع شد

ضربه خوردن به صنعت كشور باعث شد بسياري از : وي افزود
فعاليت ها به سمت سرمايه گذاري در بخش زمين و ساختمان 
هدايت شود و مردم به دليل سودآوري بيشتر روي به اين 
سمت آوردند و نسبت سرمايه گذاري در ساختمان و زمين و 

يك رشد بي سابقه اي و به تعبير 92تا  88غالت سال مست
برخي سونامي را تجربه كرد به طوري كه حجم عظيمي از 
منابع مالي كشور به اين سمت رفت و اين انحراف منابع باعث 
شد تا چند سال اقتصاد كشور براي حركت به بخش صنعت 
قفل شود لذا رشد اقتصادي در شرايط فعلي با دشواري مواجه 

  .است شده
وي درباره وضعيت درآمدهاي نفتي و وابستگي اقتصاد كشور 

به  80جمع درآمدهاي ارزي ما در دهه : به نفت نيز گفت
ميليارد دالر بوده اما به  860معادل  2005قيمت هاي سال 

دنبال آن واردات ما افزايش يافت به طوري كه از مجموع 
به سال هاي  ميليارد آن مربوط 560ميليارد دالر واردات  710
كه شغلي در كشور ايجاد نشده بوده است لذا منابع  90تا  84

  .ما جايي مصرف نشده كه تحول اقتصادي در كشور ايجاد كند
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بررسي طرح اتصال سمينار 

درياي خزر به درياي عمان 
  از طريق كانال ايران رود

در پي برنامه ريزي كميته سخرناني سمينار فوق توسط دكتر 

در تاريخ علي فراستي 
در محل  1393دي  9

با آمفي تئاتر انجمن 
حضور عالقمندان 

  .برگزار شد
دكتر فراستي داراي 
ليسانس معماري از 
دانشگاه هوارد واشنگتن 

تكنيك  فوق ليسانس شهرسازي از دانشگاه پلي، دي سي
 دكتراي ژئوپوليتيك از دانشگاه پاريس فرانسهو  ويرجينيا

يكي و  دانشگاه ايالتي كاليفرنيا عضو هيأت علميوي . باشد مي
باشد كه از  مي زيست در لس آنجلس از مديران حفاظت محيط

برخوردار  تجارب ارزشمند در زمينه مديريت آب و خشكسالي
 .است

براي آشنايي خوانندگان با موضوع سمينار مقاله اي به قلم 
  .سخنران در اين خبرنامه درج شده است

 

 مل وسخنراني بحران آب ، عوا

 پيامدهاي سياسي آن
نشستي با عنوان فوق توسط كميته سخنراني انجمن در تاريخ 

  .دي در سالن جابر ابن حيان برگزار شد 23
اين نشست چهار سخنران داشت كه عبارت 
بودند از دكتر فرشاد مومني، دكتر سيد امين 
قانعي راد، دكتر علي كريمي مله و مهندس 

 .محمد تقي توكلي

شاد مؤمني داراي درجه دكتري دكتر فر
و استاد  اقتصاد با گرايش اقتصاد توسعه

وي در حوزه . دانشگاه عالمه طباطبائي است
  .اقتصاد توسعه و اقتصاد ايران تخصص دارد

دكتر سيد محمد امين قانعي راد داراي درجه 

دكتري جامعه شناسي از دانشگاه تهران و عضو هيئت علمي 
و رئيس انجمن جامعه شناسي  مركز تحقيقات سياست علمي

  .ايران است
دكتر علي كريمي مله داراي درجه دكتري علوم اقتصادي از 
دانشگاه واشينگتن و استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران 

  .او قبالً معاون مديركل ارزشيابي وزارت اقتصاد بود. است
مهندس محمد تقي توكلي رئيس كميته كميسيون كشاورزي 

وي . مجلس در شوراي عالي آب كشور استمجلس و ناظر 
قبالً مدير كل برنامه ريزي شركت مديريت منابع آب بوده 

   .است
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 هيدروپلتيكسخنراني 
 هريرود مشترك رودخانه

از «سخنراني با موضوع 
مترمكعب آب تا يك يك 

، مترمكعب عشق
هيدروپلتيك رودخانه 

 بين مشترك هريرود
افغانستان، ايران  كشورهاي
در تاريخ » نستانو تركم

توسط  1393بهمن  14
  .مهندس محسن نقيبي در آمفي تئاتر انجمن برگزار شد

در تمام مناطق، فقط يك چشمه وجود دارد، و ما مجبور "
ما اغلب نمي . شديم بيشتر از نصف روز در صف بايستيم

بعضا در روزهايي كه دسترسي . توانستيم لباسهايمان را بشوييم
همسايگانمان يك ليوان آب قرض ميكرديم  به آب نداشتيم، از

پدرم در حاليكه شديدا مريض . كه حداقل از تشنگي نميريم
اكنون او آنقدر مريض . بود، آب را از فواصل دور حمل مي كرد

ساله در  16نقل از دختري ( ".است كه ديگر قادر به كار نيست
تا  1377كمپ مسلخ در هرات كه در مورد خشكسالي دوره 

  ).حبت مي كندص 1381
هايم نرسيده است، درحاليكه  از دو ماه گذشته، آب به زمين"

جمعه روديني، . ("ها را معموال هر دو روز آب مي دادم زمين
  )1392كشاورز ايراني اهل سرخس، مرداد 

حتما شنيده ايد كه بعضي مي گويند جنگ جهاني سوم بر سر 
كه در  يا شايد آن موضوع را شنيده باشيد. آب خواهد بود

كرد اشغال آن كشور به دليل  ماجراي جنگ ليبي ادعا مي
! تصاحب و كنترلِ منابع آبي كشف شده بوده نه منابع نفتي آن

از طرف ديگر، بسياري هم بر اين باورند كه بخصوص در 
و  "قناعت"مناطقي كه اشتراكات اجتماعي قويست و 

پر رنگ است، مانند آنچه بخصوص در  "جوانمردي"
هاي كويري در بين مردم مشاهده مي شود، آب نه تنها سرزمين

  .موضوعي براي اختالف، كه بهانه اي براي دوستي است
ايران و افغانستان هر دو در منطقه اي خشك و نيمه خشك 

براي مردم اين دو كشور از اهميت  "آب"قرار گرفته اند و لذا 
دو كشوري كه اگرچه دست روزگار، . ويژه اي برخوردار است

برخي نامهرباني ها را در بينشان تحميل كرده است، با اين 
حال اشتراكات تاريخي و فرهنگي فيمابينشان، پيوندي 

در اين بين، رودخانه هاي . ناگسستني ايجاد نموده است
. مشترك بين دو كشور، هميشه موضوعي مهم بوده اند

رودخانه هايي كه مرز هاي سياسي برايشان معنايي ندارند و 
جريان نداشته است بلكه در طول  "آب "در آنها فقط لذا 

بين مردم را  "عشقِ"تاريخ فرهنگ، علم و دانش و به عبارتي 
  .به جريان انداخته است

كارشناسي ارشد مهندسي آب از  مهندس محسن نقيبي
كارشناسي ارشد مديريت مناقشات و  دانشگاه صنعتي اميركبير

وي داراي . است هلند UNESCO-IHEآبي از مؤسسه 
است و  اي در بخش خصوصي و دولتي سال فعاليت حرفه 12

 مديريت مناقشات آبي، هيدروپلتيك و ديپلماسي آبدر زمينه 
  .تخصص دارد

  

در آينه  اخالقسخنراني 
 ادبيات فارسي

اخالق «با عنوان  سخنرانيدر پي دعوت قبلي انجمن، جلسه 
در آمفي  1393 در تاريخ سوم اسفند »در آينه ادبيات فارسي

التحصيالن  فارغتئاتر انجمن 
اين سمينار توسط . برگزار شد

استاد اردشير منصوري ارايه 
ه فليسانس فلسوي داراي . شد

فوق و  از دانشگاه تهران
ليسانس فلسفه علم از دانشگاه 

هم اكنون استاد منصوري . است 1378در سال  صنعتي شريف
عاونت فرهنگي مدرس دانشگاه و رئيس دفتر مطالعات م

  .است دانشگاه تهران
رئيس مركز آموزش و توسعه فرهنگي دانشگاه همچنين او 

 عضو پيوستة انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوريو  تهران
 .است

 

هنر و «سخنراني 
 برگزار شد» صنعت

به ابتكار كميته 
سخنراني انجمن 

التحصيالن،  فارغ
سخنراني با عنوان 

در  »هنر و صنعت«
 1393اسفند  19تاريخ 

در آمفي تئاتر انجمن 
اين . برگزار شد

استاد سخنراني توسط 

وي داراي . ارايه شد جالل سپهر
سال سابقه عكاسي  20بيش از 

ها  برگزار كننده ده و بوده اي حرفه
 صنعتي –كارگاه آموزشي هنري 

استاد جالل سپهر  .باشد مي
عضو فعال انجمن  اكنون هم

در است و  نعكاسان صنعتي ايرا
نمايشگاه و جشنواره  40بيش از 

حضور  در داخل و خارج از كشور
جايزه  10برنده بيش از و داشته 

المللي در حوزه  داخلي و بين
 صنعتي –عكاسي هنري 

  .باشد مي
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طرح احداث كانال  آشنايي با

 به خليج فارس اتصال درياي خزر
چندي پيش يك جلسه سخنراني با عنوان فوق در : خبرنامه

عضو اين سمينار توسط دكتر علي فراستي . انجمن برگزار شد
 1393دي  9در تاريخ  هيأت علمي دانشگاه ايالتي كاليفرنيا

برگزاري . توسط كميته سخنراني در محل انجمن برگزار شد
رد اين موضوع بيشتر اين سخنراني انگيزه اي شد كه در مو

دكتر به مقاله اي در اينترنت برخورديم كه توسط . بدانيم
 در سايت خبري يزدان 1393مرداد  31به تاريخ  فراستي

(www.yazdannews.com)   مربوط به استان يزد
شود تا  ين مقاله عيناً در زير درج ميا .درج شده است

اس اين مقاله انعك. موضوع مطروحه آشنا شوندخوانندگان با 
نيست و جاي طرح نظرات  طرح مذكوريا رد به معناي تاييد 

  .صاحبنظران و بحث و گتفگو در اين زمينه باز است
و بحران » خشكسالي«
در ايران، از مرز » كمبود آب«

هشدار گذشته و اينك زمان 
. عمل فرارسيده است

هاست مقامات دولتي و  سال
كارشناسان و شهروندان 

در مورد ابعاد مسئول 
گسترش كمبود آب در  روبه

بندي آب در  آخرين خبر در مورد جيره. دهند ايران هشدار مي
 .كالنشهر كشور بود12

هاي زيرزميني در  رفتن بستر آب شدن پنج درياچه، پايين خشك
رود و چند رودخانه  شدن آب زاينده اقصي نقاط كشور، خشك

ي كشور، ديگر، كاهش سطح ذخيره آب پشت اغلب سدها
سال گذشته، 25درصد از روستاهاي يزد در 65تخليه 

روستا در حاشيه درياچه هامون، تامين آب  300شدن  خالي
وسيله تانكر و گسترش كوير تنها  روستا به  300هزار و پنج

تكرار تراژدي تلخي است كه هرروز بيشتر سرزمين ما و 
تر  يكمحيطي نزد ساكنان آن را به لبه يك فاجعه ملي و زيست

 .كند مي
ها و اعالم خطرها كمتر سخني از  در كنار تمامي هشدار

گويي همه . حل براي اين بحران در ميان است پيداكردن راه
اند يا در بهترين حالت، چشم به  اي نشسته منتظر معجزه

آسمان دوخته و اميدوارند در زمستان آينده ابرها به رحم آمده 
 .زمين بكنند ايران و باران فراواني نصيب زمين تشنه

وجوي  هاي چاپ ايران و جست متاسفانه با مرور روزنامه
اينترنتي، خبري از اينكه چه اقدامات عملي در حال حاضر 

آبي در ايران در دست اجرا يا حتي بررسي  براي رفع مشكل بي
حل اين مشكل نير امري نيست كه . شود شده باشد ديده نمي

در شرايطي كه سخن از . اشدماهه قابل اجرا ب شبه و يك يك
نفر است، هيچ سخني از  ميليون150افزايش جمعيت به 

نفري كه قرار است در آينده به  ميليون75چگونگي تامين آب 
ماندن جمعيت  باقي. شود جمعيت كنوني اضافه شوند ديده نمي

فعلي ايران در اين سرزمين بستگي به تامين آب دارد وگرنه 
جمعي رو به نقصان خواهد  دسته دليل كوچ همين جمعيت به

مضافا اگر مشكل تامين آب حل نشود سرنوشت . گذاشت
شرقي ايران و  جمعيت فالت مركزي و جنوب مناطق كم

كاهش مستمر جمعيت آنها در انتظار بقيه نقاط كشور نيز 
 .خواهد بود

در عالم واقع، رسيدن به يك طرح عملي به مطالعات 
تامين بودجه نياز دارد و در  كارشناسي و طراحي و محاسبه و

بهترين حالت سه تا چهارسال وقت نياز است تا يك طرح به 
مرحله اجرا و همان مدت وقت الزم است تا يك طرح به 

 .برداري برسد مرحله بهره
هاي اجتماعي  عدم توجه جدي به مشكل آب منجر به تنش

هاي آن در تظاهرات مردم در چند نقطه  خواهد شد كه نمونه
ر عليه ارسال آب به مناطق ديگر و اعتراض به كشو

. ها مشاهده شده است ها و رودخانه شدن درياچه خشك
بندي و كمبود گسترده آب در تهران و شهرهاي بزرگ  جيره
تواند سياسي شده و دولت را با مطالبات حداكثري مردم  مي

 .مواجه گرداند
 مساله بحران آب يك مساله ملي است و تمامي شهروندان

هاي سياسي و فكري از  ايران عليرغم قوميت و مذهب، ديدگاه
 .آن صدمه ديده و متقابال در بهبود آن شريك هستند

 جويي خوب است ولي كافي نيست صرفه
نهادهاي مسوول در چندسال اخير با افزايش قيمت آب 

اند با رشد  جويي تالش كرده مصرفي و نصيحت مردم به صرفه
است كه   بله كنند ولي واقعيت اينروزافزون اين بحران مقا

جويي را در  مردم ايران با توجه به امكانات خود نهايت صرفه
 .كنند مصرف آب مي

 زمين و گسترش خشكسالي مساله گرمايش كره
مركز فضانوردي «بر اساس يك پژوهش جديد كه توسط 

زمين به علت پخش  انجام گرفته، روند گرمايش كره» آمريكا
هاي شديد در برخي نواحي  منجر به بارانمونوكسايد  كربن

هاي متوسط در برخي ديگر و خشكسالي در  جهان، باران
اين مركز روند ريزش باران . نواحي وسيعي از جهان خواهد شد

سال گذشته را در مدل كامپيوتري مورد ارزيابي قرار 140در 
داده و به اين نتيجه رسيده روند خشكسالي در غرب آسيا و 

رو به تشديدشدن است ) درصد خاك ايران90شامل ( خاورميانه
قاره هند رو به افزايش گذاشته  و همزمان ريزش باران در شبه

يكي از كارشناسان سازمان هواشناسي كشور ضمن تاييد . است
سال 25اين موضوع اعالم كرد اين خشكسالي ممكن است 

 .ادامه داشته باشد
اسي نيز نشان شن از سوي ديگر، نتايج مطالعات مركز خزر

كم  هاي آينده دست دهد آب درياي مازندران نيز در سال مي
هاي گيالن،  متر باال خواهد آمد و قسمتي از استان تا پنج سه

مازندران و گلستان را زير آب خواهد برد و بنابراين براي حل 
 .اين مشكل بايد بخشي از آب درياي مازندران را تخليه كرد

 ينزم بخاري كره: كوير لوت
 7000هاي تاريخي كويرهاي ايران تا  بر اساس برخي پژوهش

سال پيش مملو از آب بوده و تمامي فالت ايران همانند 
هواي اين مناطق معتدل . مناطق استوايي پوشيده از درخت بود

هاي  در گزارش مركز پژوهش. و فصل بارندگي طوالني بود
اي ه در سال«: مجلس نيز به اين موضوع اشاره شده است

هاي طبيعي  خيلي دور، منطقه لوت يك درياچه زنده با زيبايي
ها تبخير شده و  ها اين درياچه پس از گذشت سال. بوده است

تدريج تغيير شكل و  زيست به محيط. ها سربرآوردند كوه
گزارش مركز (» .اكولوژي لوت كامال دگرگون شد

 )18. ص -هاي مجلس  پژوهش
اي بسيار شديد فالت  ي زلزلههاي تاريخ بر مبناي برخي داده

شدت تكان داد و با فروپاشي  مركزي كنوني ايران را به
اي كه اينك كوير لوت است، آب  هاي جنوبي درياچه كوه

درپاچه با شدت از آن خارج شده و باعث طغيان در ممالك 
اين واقعه در منابع تاريخي چين هم ثبت شده و . همجوار شد

هاي شديد و سيلي كه  يم، باراناي عظ صورت تكانه از آن به
 .كنند هرگز پيش از آن مشاهده نشده بود، ياد مي

تغيير بافت طبيعي خاورميانه پس از اين واقعه به صورت 
شدن  شدن تدريجي هوا، تبديل مراتع به صحرا و كوير، آب گرم

هاي شمال اروپا، نازا شدن ابرهاي اين منطقه و در  تدريجي يخ
قاره هند نمودار  سابقه باران در شبه بينقطه مقابل، افزايش 

زمين در منطقه  ترين نقطه كره اكنون گرم هم. شدند
واقع در كوير لوت است كه دماي آن تا » بريان گندم«

بخاري «عنوان  رسد و از آن به سانتيگراد مي درجه70
 .كنند هم ياد مي» زمين كره

ير هاي خورشيدي به كو بنا بر نظر برخي دانشمندان، تابش
قرمز به فضا شده بخشي از  لوت منجر به بازتاب امواج مادون
كند و قسمتي ديگر توسط  آن تشعشعات از اتمسفر عبور مي

اي موجود در اتمسفر به سطح زمين بازتابيده  گازهاي گلخانه
بازگشت اين امواج باعث نازاشدن ابرها شده و بر . شود مي

مانعت از تداوم هاي م يكي از راه. افزايد شدت خشكسالي مي
بخاري كوير «كردن  اين كنش و واكنش حرارتي، خاموش

از طريق بازگرداندن طبيعت آن به حالت اوليه، يعني » لوت
اين طرح مخالفان و موافقاني دارد . تبديل آن به درياچه است

كه هريك براي فوايد و مضرات اين طرح داليلي ارايه 
 .تعمق هستند دهند كه به سهم خود قابل مي

 شده براي تامين آب  هاي ارايه مروري بر طرح
هاي مختلفي براي تامين آب ايران از  سال گذشته طرح40در 

هاي  طرف كارشناسان دلسوز ارايه شده ولي جز پروژه
. ريزي جدي براي تامين آب اجرا نشده است سدسازي، برنامه

دليل كاهش بارندگي، افرايش مصرف و  بسياري از سدها نيز به
مديريت آب، خالي يا بسيار كمتر از ظرفيت خود آب ضعف 
 .دارند

هايي  تبديل كويرهاي مركزي ايران به درياچه يكي از طرح
اولين . ميان كارشناسان مطرح شد 1345است كه از سال 

نژاد نوشته و به سازمان  طرح توسط مهندس هومان
بر اساس اين طرح . هاي علمي كشور تحويل داده شد پژوهش
هايي ايجاد  ن درياي مازندران و درياي عمان درياچهبايد بي

در اين ارتباط . شود تا نهايتا اين دودريا به هم متصل گردند
سه نقطه پست در مركز و جنوب شرقي ايران شامل، دشت 

 .كوير، كوير لوت و چاله جازموريان در نظر گرفته شد
وزير  پس از انقالب، طرحي توسط آقاي مسعود قمي به نخست

هايي براي  ارايه شد كه شامل كانال) ميرحسين موسوي(ت وق
اين طرح در زمان . شد ايجاد ارتباط بين اين دو دريا مي

ها  رفسنجاني و خاتمي با شركت ده هاي هاشمي دولت
 .كارشناس و متخصص پيگيري شد

كارشناس  130جمعي متشكل از  1376تا  1374هاي  در سال
ذيري مقدماتي احداث پ و متخصص داخلي، مطالعات امكان

فارس به درياي  آبراه كشتيراني از درياي عمان و خليج
جلد، تقديم  10كرده و گزارشي در  مازندران را بررسي
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شده ناظر بر  جمهور وقت كردند كه بخشي از طرح ارايه رييس

 .هاي تامين آب فالت مركزي ايران بود راه
و شامل هزار صفحه تنظيم شده  5گزارش نهايي مطالعات در 

شناسي، مهندسي و تاثيرات  هاي جامع جغرافيايي، زمين بررسي
هاي مختلف ساختن آبراه را  شد و گزينه محيطي مي زيست

اين مطالعات به تاييد مهندسان . مورد بررسي قرار داده بود
مجري اين طرح مقدماتي، وزارت . مشاور روسي نيز رسيد

جمهوري  ستجهاد سازندگي وقت و كارفرماي آن، دفتر ريا
 .بود

گيري از  حال تعدادي از هموطنان مقيم آمريكا به بهره درعين
هاي علمي و تخصصي ايرانيان مقيم اين كشور به  توانايي

مطالعات مقدماتي كارشناسي همت گماردند و با آرزوي 
سربلندي ايران و ايراني و استفاده از سود سرشار ترانزيت نفت 

جامع را تدوين كرده و به  و گاز براي مردم ايران دو طرح
ها عالوه بر احداث كانال  اين طرح. دولت ايران تحويل دادند

ترانزيت كاال و نفت بين درياي مازندران و درياي عمان، 
 .هايي نيز براي تامين آب مناطق كويري عرضه كردند حل راه

ها به دفتر مطالعات زيربنايي وابسته  مسووليت بررسي اين طرح
اين مركز، نتيجه . هاي مجلس محول گرديد شبه مركز پژوه

 1384ماه  اي در آبان صفحه24بررسي خود را در گزارشي 
. تنظيم كرده و در اختيار دولت و نمايندگان مجلس قرار داد

اين گزارش ضمن تاييد بسياري از نتايج مطالعات كارشناسي 
پذيري را توصيه كرده  اوليه، ادامه مطالعات كارشناسي و امكان

تحقق اجراي آن را با توجه به دانش فني و مهندسي كشور  و
. و استفاده از تجارب ديگر كشورهاي جهان ميسر دانست

نويسندگان گزارش، احداث يك آبراه كشتيراني مركزي در 
پذير و از لحاظ اقتصادي قابل  از لحاظ فني امكان«ايران را 

 .دانستند» تعمق
ماه پس از  شهم ش متاسفانه انتشار اين گزارش، آن

نژاد، سرنوشتي بهتر از ساير  كارآمدن دولت محمود احمدي روي
هاي عمراني و تحوالت اقتصادي مملكت نداشت و به  پروژه

 .بوته فراموشي سپرده شد

 اينك چه بايد كرد؟
حل زيربنايي، پايدار و درازمدت براي حل  رسد كه راه نظر مي به

ت تكميلي مشكل خشكسالي در ايران، نيازمند مطالعا
كارشناسي در تداوم مطالعات انجام گرفته توسط كارشناسان 

در اين زمينه كارشناسان و . داخلي و ايرانيان مقيم خارج باشد
متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور آمادگي هرگونه 
مساعدت و همياري را داشته و آن را جزو وظيفه ملي و 

نظر نگارنده،   به. منظور خدمت به مردم ايران مي دانند به
شده با تمركز بر كويرزدايي و  هاي تهيه و ارايه  تلفيقي از طرح

عنوان نقطه مرجع   تواند به مقابله با مشكل گرمايش زمين مي
حل براي حل مشكل  براي مناظر هعمومي حول بهترين راه 

طرح تبديل . خشكسالي در ايران مورد نقد و بررسي قرار گيرد
به آنچه در چندهزار سال قبل بودند،  هاي مركزي ايران كوير

هايي كه هزاران سال قبل  يعني بازگرداندن آب به درياچه
حل  عنوان راه تواند به بودن، مي خشك شدند در عين جسورانه

كردن روند روزافزون كاهش بارندگي،  پايدار در معكوس
زا و تغيير شرايط آب و هواي فالت ايران  افزايش ابرهاي باران

 .باشد

 رياچه لوتد

هايي در  اي مشخص شده است كه ترك بنابه مطالعات ماهواره
هاي  هاي جنوبي كوير لوت وجود دارند كه بر اثر زلزله كوه

بر اساس گزارش . اند هزارسال پيش به وجود آمده مهيب هفت
هاي  طبق آخرين بررسي«هاي مجلس  مركز پژوهش

رسد  ظر مياي انجام گرفته توسط شركت دوتامپ، به ن ماهواره
هاي قبل شده  شدن درياچه لوت در سال آنچه باعث خشك 

احتماال بر (هاي زيرين لوت  هايي است كه در اليه ايجاد ترك
هاي اصلي  تدريج سرچشمه داده و به  رخ ) هاي شديد اثر زلزله

هاي زيرين  درياچه لوت از طريق اين شيارها به اليه
با توجه . شده است عمان سرازير شده و به سمت درياي هدايت

اي، حجم اين  شده روي اطالعات ماهواره هاي انجام به تحليل
تواند در صورت نياز، منطقه لوت را  آب به قدري است كه مي

 .در مدت زمان چندسال دوباره به درياچه تبديل كند
هاي مدرن كه  گيري از تجربيات، امكانات و تكنولوژي با بهره

هاي ايجادشده  رد، قادر است ترككمپاني دوتامپ در اختيار دا
هاي مناسب ترميم كند به نحوي كه آب را به  را در مكان

ها  اين شكاف). 19-20گزارش، صص(» .سطح لوت بازگرداند
مانع اصلي ذخيره آب در كوير بوده و بايد با استفاده از مواد 

متري زمين پر 250تا  200شونده در عمق  شيميايي منبسط
اي  هاي ماهواره ر، بر اساس همين بررسياز جانب ديگ. شوند

اي در زير كوير لوت در جريان است  مشخص شده كه رودخانه
هاي اطراف كوير را به سمت درياي عمان هدايت  كه آب كوه

 .كند مي

 بندي اجراي طرح مزايا و مرحله
رسد كه شركت  نظر مي شده به هاي ارايه از ميان طرح

ايراني و دانش و فناوري  وري از مديريت با بهره» دوتامپ«
متخصصان و كارشناسان آمريكايي و غيرآمريكايي 

طرح براي حل مشكل خشكسالي در ايران است و  ترين جامع
دهنده حاضر است با استفاده از سيستم   شركت پيشنهاد

هاي  المللي همراه با تضمين اجرايي توسط بانك فاينانس بين
ي مردم ايران به سوييس اين طرح را با حداقل هزينه برا

هاي مجلس،  بنا به گزارش مركز پژوهش. مرحله اجرا بگذارد
در دو فاز كلي به انجام خواهد «بندي اجراي اين طرح  زمان

سال است  رسيد و فاز اول كه مدت اجراي آن حدود پنج
ترين فاز اين پروژه بوده و شامل احداث كانال و آبگيري  اصلي

رگذر، اتوبان و بنادر بارگيري هاي زي احداث پل. كامل آن است
در فاز دوم احداث بنادر . رسد اصلي در اين فاز به انجام مي

تر، ايجاد شرايط اقتصادي  تكميلي و سيستم بارگيري مناسب
هاي مسكوني و تجاري  مناسب در منطقه و ايجاد شهرك

طور  سال به 25تواند تا  اين فاز مي. الزم، انجام خواهد پذيرفت
اين طرح جسورانه » .فازهاي دو ساله تداوم يابد تدريجي و در

بيش از تامين آب ايران، يك طرح گسترده آباداني كشور است 
كه ضمن ايجاد مشاغل پايدار و ايجاد يك منبع درآمد مستمر 

هاي اقتصادي  از طريق ترانزيت كاال و نفت، بر تمامي پهنه
و  جا گذاشته و موقعيت ژئوپليتيكي ايران تاثير مثبت به

ژئواكونوميكي ايران در منطقه و جهان را به مدار بسيار 
آميز اين  الزمه اجراي موفقيت. اي ارتقا خواهد داد برجسته

گذاري  طرح، تعهد و پايبندي ايران به قوانين تجاري و سرمايه
هاي  صورت امكان جذب سرمايه  المللي است در غير اين بين

گذاري  سرمايه جزييات فني. خارجي به وجود نخواهد آمد
شدن عزم  موضوعي است كه بايد در آينده و پس از قطعي

دولت ايران به اجراي آن مورد مذاكره قرار گرفته و به توافق 
 .طرفين برسد

براي پركردن دو درياچه در كوير لوت و دشت كوير نياز به 
درياي مازندران . انتقال آب از درياي مازندران به كوير است

تر است،  قيانوس و درياهاي آزاد پايينمتر از سطح ا 26
متر از سطح  300همزمان سطح متوسط كوير لوت تقريبا 

يعني براي انتقال آب نياز به . تر است درياهاي آزاد پايين
كشي و پمپ نبوده و با احداث يك تونل آبرساني  لوله

هاي  هاي البرز و به دور از كانون زيرزميني از زير رشته كوه
طول اين . توان اين امر را به سرانجام رساند آتشفشاني، مي

كيلومتر  450تا  400لوله مطابق با مسيريابي مناسب بين 
 .خواهد بود

هزار كيلومترمربع و مساحت  51مساحت كنوني كوير لوت 
. كيلومترمربع است هزار 77معادل ) كوير نمك(دشت كوير 

دي هاي پيشنها پس از پرشدن كويرها از آب، سطح آب درياچه
هاي جنوبي كوير لوت باالتر نخواهد  ترين نقطه كوه از پايين

هاي كوه  آمد مگر اينكه ديوارهايي شبيه سد در برخي شكاف
هاي موجود در اين  وبلندي با محاسبه پستي. ساخته شوند

ترين نقطه درياچه در زمان  شود كه عميق بيني مي ها پيش كوير
 .متر باشد300تا  250پرشدن بين 

 آب درياي مازندرانكيفيت 
هزاران سال قبل درياي مازندران بخشي از اقيانوس بود و آب 

با جداشدن اين بستر . هم به همان درجه حاوي نمك بود آن
شيرين در آن، غلظت نمك  شدن آب آبي از اقيانوس و جاري

آب درياچه مازندران شيرين نيست ولي . آب كاهش يافت
فارس و  مچون خليجكيفيت آب آن با آب درياهاي آزاد ه

تركيب شيميايي درياي . درياي عمان بسيار متفاوت است
مازندران از نوع منيزيم، كلسيم و سولفات است و ميزان 

گرم در ليتر است كه به  13تا  12هاي محلول آن بين  نمك
 .هاست سوم شوري آب درياهاي آزاد و اقيانوس  تقريب، يك

نشگاه تربيت بنا بر يك پژوهش مشترك، پژوهشگران دا
شناسي ايران و دانشگاه گريفيث استراليا،  مدرس، موسسه خاك

ها يا  شيرين رودخانه آب درياي مازندران و آب 50-50تركيب 
منابع زيرزميني قابليت استفاده در كشاورزي را دارد بدون 

 .كردن آب دريا باشد اينكه نياز به تصفيه يا شيرين

 ذخيره آب درياي مازندران
رودخانه بزرگ و كوچك به درياي  130اضر در حال ح

ترين آنها  ترين و پرآب شوند كه بزرگ مازندران منتهي مي
درصد آب آن را تامين  80رودخانه ولگاست و نزديك به 

هزار كيلومتر مربع و  371مساحت درياي مازندران . كند مي
 . كيلومترمكعب است 200هزارو 78ذخيره آب آن 

ونيم برابر  آب درياي مازندران، سهدر مقام مقايسه، ذخيره 
 .ذخيره آب پنچ درياچه بزرگ در شمال آمريكاست

دان كه -درياي مازندران از طريق ولگا و همچنين كانال ولگا
ترازي  هاي تنظيم سطح آب و برقراري هم مجهز به حوضچه

طور غيرمستقيم به درياي بالتيك و درياي سياه  آب است، به
ها در فصل زمستان قابل كشتيراني  انالارتباط دارد ولي اين ك

ها حجم ورود آب به درياي  به وسيله اين كانال. نيستند
توان كمبود احتمالي آب را با  مازندران قابل كنترل است و مي

 .ورود آب بيشتر تامين كرد
هاي موردنظر  استفاده از آب درياي خزر براي پركردن درياچه
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حيطي براي درياي خزر م هاي ايران هيچ خطر زيست در كوير

كند به اين دليل كه آب موردنياز به مرور و طي  ايجاد نمي
مضافا، اين پروژه قابليت . قريب به دوسال تامين خواهد شد

هاي زيرزميني واقع در  مهار و هدايت آب جاري در رودخانه
اكنون به درياي عمان  هاي تحتاني كوير را دارد كه هم اليه
توان از يك  هاي آتي مي ن آب به درياچهبا هدايت اي. ريزد مي

 .شيرين براي پركردن آب درياچه نيز بهره برد منبع آب
بيني است كه بخش مهمي از آب واردشده  از قبل قابل پيش

تبخير خواهد شد تا اينكه رطوبت موجود در فضاي فالت 
. زا در آن پديد آيند مركزي ايران افزايش يافته و ابرهاي باران

ارندگي، آب مورد نياز مناطق مركزي ايران تامين با شروع ب
تداوم . شده و بسترهاي زيرزميني، مجددا پر خواهند شد

ها كمك خواهد كرد  شيرين درياچه بارندگي نهايتا به تامين آب
كه كانال انتقال آب از درياي مازندران پس از  حالي در عين

ا و ه ها تنها در صورت كاهش سطح آب درياچه پرشدن درياچه
 .عنوان يك منبع ذخيره مورد استفاده قرار خواهد گرفت به

 ها و فوايد اجراي طرح ويژگي
ها و فوايد  هاي مجلس به برخي ويژگي گزارش مركز پژوهش

توسعه كشاورزي، «: جمله اجراي اين طرح پرداخته است، از
شيالت و ايجاد مراكز صنعتي و همچنين اشتغال دوران ساخت 

باشند كه  ز پيامدهاي مطلوب و بالقوه طرح ميبرداري، ا و بهره
تر به دنبال خواهد  توزيع جمعيت و منابع را به صورت متعادل

متر 200داراي عرض «هاي اين مسير  كانال). 8ص (» داشت
متر خواهد بود كه عرض آن در طول مسير با 31تا  27و عمق 

متر تغيير  250تا  150هاي منطقه به ميزان  توجه به ويژگي
هزار تني اجازه  300هاي نفتكش  اين ابعاد به كشتي. كند يم

بيني اوليه بيانگر اين است  پيش. ورود به كانال را خواهد داد
ميليون گالن  20تا  10ميليون بشكه نفت خام، 10كه روزانه تا 

ميليون تن كاال از اين 10هاي نفتي و حدود پنج تا  فرآورده
 .»كانال تردد خواهد نمود

لحاظ ظرفيت كشتيراني  هاي تزانزيت كاال به  كانال با ساختن
كش تا ظرفيت  هاي باري و نفت اين كانال قابليت عبور كشتي

ونقل ظرفيت انتقال  لحاظ حجم حمل هزار تن را داشته و به سه
ميليون تن كاال و سوخت فسيلي را در سال بر 70دوميليون تا  

 .اساس عرض و عمق كاال خواهد داشت
كند كه مناطق  اين امكان را ايجاد مي«طرح اجراي اين 

مستعد رشد و داراي منابع زيرزميني ايران مركزي كه در يك 
اند از طريق اتصال به آبراه در  بست جغرافيايي واقع شده بن

نتايج و «. »المللي قرار گيرند چرخه اقتصادي داخلي و بين
ي ها پيامدهاي سياسي و امنيتي ناشي از اجراي طرح در عرصه

المللي و تثبيت موقعيت استراتژيك ايران با ايجاد راه  بين
 »اي برخوردار است ترانزيت از اهميت ويژه

ايجاد اشتغال، درآمد، زنده كردن زندگي طبيعي جديد در «
تر كنترل  و از همه مهم) ايران(هاي  چهارم از خاك  حدود يك

اي از نفت توسط ايران، شرايط  مالحظه انتقال حجم قابل
 »قتصادي و سياسي ايران را كامال دگرگون خواهد كردا

گزارش به چند امتياز ديگر اجراي اين طرح  22در صفحه 
آوردن نزديك به دوميليون شغل در ايران،  فراهم: پردازد مي

كردن آبرساني و  توليد و دستيابي به آب آشاميدني، فراهم
و زيست و وضع آب  مبارزه با خشكسالي، بهبودبخشيدن محيط

هوا در بخش خشك و كويري خاور ايران، پديدآوردن بندر آزاد 

در ميانه ايران و شكوفايي بازرگاني، گسترش چشمگير 
 .سازي دريانوردي و صنعت كشتي

لحاظ اقتصادي كاهش تورم با به كارگيري و هدايت  به
نقدينگي سرگردان در اين پروژه عمراني، ايجاد تعادل و 

راق قرضه ملي و تخصيص آرامش در اقتصاد، فروش او
توان از ديگر فوايد  درصدي از درآمد نفت به اين پروژه را مي

 .اقتصادي اين پروژه نام برد

 پرورش ماهي
هاي  درياي مازندران ميزبان يكي از ارزشمندترين ذخاير ماهي

در سواحل جنوبي درياي مازندران و . گرانبها در دنياست
زير  48گونه و  78ش از هاي منتهي به اين سواحل بي رودخانه

خانواده آبزيان شناسايي شده و ماهيان خاوياري  17گونه از 
درصد خاويار دنيا  90. اين درياچه از شهرت جهاني برخوردارند

حتي در درياچه . شود از ماهيان خاوياري اين دريا استخراج مي
هاي ماهي  برابر درياي خزر گونه 20اروميه با غلظت شوري 

در مجموع . كنند پوستان در آن زندگي مي معروف به سخت
 .كنند گونه ماهي در درياچه اروميه زيست مي 26

هاي آتي در محل كويرهاي فعلي ايران مكان  آب درياچه
تواند يك منبع  هاست و مي مناسبي براي پرورش انواع ماهي

حتي اگر . اليزال تامين مواد غذايي براي مردم ايران شود
آب درياي مازندران باقي بماند قابليت كيفيت آب آن همانند 

 .هاي مشابه در آن موجود خواهد بود پرورش ماهي

 آزمايشي براي مبارزه با فساد مالي
در صورت تمايل افكار عمومي به اجراي اين طرح و موافقت 

ترين  عنوان بزرگ توان به مجلس و دولت، اين پروژه را مي
موفقيت اين . كردپروژه بخش خصوصي در تاريخ ايران قلمداد 

دولتي در  طرح مشروط به عدم دخالت دولت و نهادهاي شبه
خواري و  هاي رانت داشتن كانون مرحله اجراي طرح و دور نگه

داران خارجي تنها در  اساسا سرمايه. فساد اقتصادي از آن است
كنند  گذاري مي شرايطي در كشورهاي در حال توسعه سرمايه

نظامي و  ي نظامي و شبهكه از دخالت دولت و نهادها
 .خاطر باشند خوار آسوده هاي رشوه كانون

آميز طرح،  با گرفتن ضمانت بانكي در تضمين اجراي موفقيت
عنوان  خطري متوجه مردم ايران نخواهد بود و دولت ايران به

آميز  تواند شرايط خود را براي اجراي موفقيت نماينده مردم مي
پيمانكار . ذاران مذاكره كندگ طرح پيشنهاد كرده و با سرمايه

هاي قوي بانكي  آمادگي دارد موفقيت اين طرح را با ضمانت
در . شوند تضمين كند هاي سوييسي ارايه مي كه توسط بانك

اي براي صدمه به منافع ملي  اين حالت هيچ دغدغه و نگراني
وجود نخواهد داشت و در صورت عدم موفقيت طرح، دولت 

 .هاي مالي را مطالبه كند مانتتواند تمامي ض ايران مي

 كانال نيكاراگوئه، تحقق يك رويا
جمهور چپگراي نيكاراگوئه  دانيال اورتگا، رييس 1393تير 16

قرارداد ساخت يك كانال كشتيراني را با وانگ جينگ، مدير 
بر اساس اين . گذاري چيني به امضا رساند شركت سرمايه

قيانوس اطلس و آرام كيلومتر دو ا 278قرارداد كانالي به طول 
كنند كه قابليت عبور  را از طريق خاك نيكاراگوئه متصل مي

اين كانال در آينده . هاي عظيم باربري را خواهد داشت كشتي
رقيب كانال پاناما خواهد شد كه ظرفيت محدودي براي عبور 

 .هاي باربري دارد كشتي
ميليارد دالر است كه تماما به  40هزينه ساخت اين كانال 

گذاران  ها و سرمايه المللي توسط بانك وسيله فاينانس بين 
. كشورهاي مختلف ازجمله چين و آمريكا تامين خواهد شد

آغاز  1393قرار است عمليات ساختماني اين پروژه در آذرماه 
برداري  به بهره 1397شود كه تا سال  بيني مي شده و پيش

 .برسد

 زيستي هاي محيط دغدغه
هاي  منظور تبديل كوير صحبت از طرحي به حال هر موقع  تابه

ايران به درياچه يا انتقال آب درياهاي آزاد و درياي مازندران 
اي به مخالفت با  به ديگر مناطق ايران و كوير مطرح شده عده
. دانند زيست مي آن برخاسته و اجراي آن را مضر براي محيط

آب از  استدالل اين گروه بر اين منطق استوار است كه انتقال
اي به حوزه ديگر دستكاري در نظام هيدرولوژيكي  حوزه

مديران و كارمندان سازمان . طبيعت است و نبايد اجرا شود
انتقال . زيست كشور نيز اغلب جزو همين دسته هستند محيط

آب از يك حوزه به حوزه ديگر درتمام طول تاريخ تمدن بشر 
يران كه آب هاي ا هزاران كيلومتر قنات. جريان داشته است

اي به نقطه ديگر منتقل  هاي زيرزميني را از نقطه بستر
. هاي عمراني است كردند نمونه گوياي اين قبيل طرح مي

ها عالوه بر انتقال آب باعث رونق كشاورزي و صنعت در  قنات
بسياري از شهرهاي ايران شدند كه بدون آب متروك 

نجلس آ درصدآب مصرفي كالنشهر لس70اكنون هم. شدند مي
 800تا  400از طريق سه كانال مختلف از مناطقي واقع در 

شود و همين موضوع باعث  كيلومتري اين شهر تامين مي
ميليوني اين 12آنجلس شد وگرنه جمعيت  شكوفايي شهر لس

 .ها قبل با مشكل كمبود آب مواجه شده بودند كالنشهر سال
ارهاي زيست يافتن راهك وظيفه كارشناسان و دانشمندان محيط

نشده تغييرات  بيني مناسب براي كاستن از آثار و صدمات پيش
كساني كه با اين قبيل . هيدرولوژيكي در مناطق آبرساني است

كنند خوب است داليل مستدل علمي خود  ها مخالفت مي طرح
را كه توسط موسسات معتبر علمي و پژوهشي تهيه و تاييد 

ها بيش از  اغلب مخالفت. شده ارايه دهند تا مورد نقد قرار گيرد
هاي شخصي  آنكه داراي پشتوانه علمي باشد متكي بر برداشت

 .اي است هاي سليقه و ديدگاه
شدن  سمت گرم آيا اين واقعيت كه هواي ايران همواره به 

است غيرقابل انكار است؟ آيا اين واقعيت كه بارندگي در ايران 
هاي  و بستر آب ها ها، درياچه كاهش يافته و بسياري از رودخانه

شدن هستند غيرقابل  زيرزميني خشك شده يا در حال خشك
هاي ايران در حال  انكار هستند؟ آيا اين واقعيت كه كوير

پيشروي بوده و مناطق مركزي و جنوب شرقي كشور به مرور 
شوند غيرقابل انكار است؟ آيا اين واقعيت كه  خالي از سكنه مي

اند غيرقابل انكار است؟  بوده هاي ايران در گذشته درياچه كوير
پس چه اشكالي در بازگرداندن آب به كويرهاي ايران وجود 

 رود؟ دارد و حتي در بدترين حالت، چه چيزي از دست مي

 پرش جسورانه
جامعه و اقتصاد ايران نيازمند تنشي عظيم و يك پرش 

هاي خود را  جسورانه است تا شكوفا شده و تمامي ظرفيت
اهميت تامين آب ايران در قرن . كند ور آشكار و بهره

كردن نفت در قرن بيستم  ويكم بيش از اهميت ملي بيست
اينك مصدقي الزم است كه حول اين موضوع اجماع . است

ترين پروژه آبياري و آباداني ايران را  ملي ايجاد كرده و عظيم
  .محقق كند
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 آلبوم عكس هاي قديمي

آلبوم عكس از مجموعه شخصي دانش آموختگان  نجپاين بخش ر د
به منظور مستندسازي  ها آلبوماين . دوره پنجم و ششم ارايه شده است

 هبها  عكس نتشاراراي بمكان تا حد اشده است و تاريخ دانشگاه تهيه 
 .استعالم شده استاز آنان اطالع رساني و هاافراد حاضر در عكس

 دانشگاه محوطه - 1350 بهار چپ، سمت عكس

  )د 5(فاريابي سپهر ،)ص 5(خروشي  تقي محمد :چپ به راست از نشسته
 جهانگيري مجيد )ياد زنده(، ) م 5(هوشمند محمود :چپ به راست از خيز نيم

 )د 5( سعيدي قاضي مصطفي ،)م 5(

  )م 5(  ساساني فرخ، )ع 6( نيكو محمد سيد :چپ به راست از ايستاده

 محوطه دانشگاه 1354عكس زير، تابستان 

 ، مرتضي)ع 5( ، سيد محمد نيكو )ع 6( جليل حسن آبادي : از راست به چپ

 )ع 6( ، ناشناس، ناشناس، باغبان دانشگاه، عبدالعلي يزداني)ع 6( ي حسنعلي بيگ

  1آلبوم عكس هاي قديمي 
عكس هاي اين صفحه و دو صفحه بعد توسط آقاي سيد محمد نيكو 

آموخته دوره پنجم دانشكده مهندسي سازه در اختيار خبرنامه قرار  دانش
  .نيمك  كه از ايشان تشكر مياست داده شده
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، علي احمدي )ص 5(صرامآقا ، مهدي )ص 5( ، مجيد طباطبايي فروزان)ص 5( ر، كاوه هوشيا)ص 5( زنده ياد مرحوم رشيد صدرالحفاظي: اسامي بعضي از دانشجويان بدون ترتيببه جنوب،  دانشكده صنايع 1350سفر 
قاضي  مصطفي، )ص 5( ، سيد محمد تقي فاطمي قمي)ص 5( ، محسن صدري)ص 5( ، مسعود منصوري)ص 5(، جمشيد وزرا)ص 5(حسن آستاني ،)ص 5( ، حميد چمني آذر)ص 5( ، شاهرخ توكلي)ص 5( خليلي
  )ع 5(سيد محمد نيكو  ،)ص 5( ، محمد كاظم حسين مردي)ص 5( ، محمود حقاني)م 5(، منصور حكمي )ع 5( ت، سهراب معاون)د 5( يسعيد

، مهدي )ص 5( ، مجيد طباطبايي فروزان )ص 5( ، كاوه هوشيار )ص 5( ، عباس زارع ميرك آباد )ص 5( محمود حسين زاده داداش : يان بدون ترتيب دانشكده صنايع، اسامي بعضي از دانشجو 1350سفر جنوب در بهار 
، )ص 5( ، محمد تقي خروشي ) ص 5( حميد چمني آذر  ،)ص 5( ، شاهرخ توكلي )ص 5( ، خسرو مشير وزيري )ص 5( ، علي احمدي خليلي )ص 5( ، اردوان آصف وزيري )ص 5( ، احمد كاخكي )ص 5( صرام آقا

  )ع 5( ، سيد محمد نيكو )ص 5( ، سيد محمد تقي فاطمي قمي )ص 5( ، محسن صدري )ص 5( منصوري  مسعود
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  )ع 5( سيد محمد نيكونامشخص، نامشخص، : نيم خيز از سمت راست  -، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص)ع5(حشمت اهللا اوحدي)زنده ياد: نشسته از سمت راست، 1351پادگان لشكرك  تابستان

عكس سمت راست 
رديف جلو ، 1352تابستان 

فرخ  –راست به چپ  از
 )زنده ياد(، )م 5( ساساني

  مرحوم مجيد جهانگيري
رديف عقب از راست به 

 5( سيد محمد نيكو: چپ
 5(، مهدي آقا صرام )ع

 )ص

  :عكس سمت چپ
پادگان  1350تابستان 

لشكرك، دوره آموزش 
  نظامي حين تحصيل

 :اسامي بدون ترتيببرخي 

سپهر  )ص 5( ناصر قنبري
كاوه  )د 5( فاريابي
محمود  ،)ص 5(هوشيار
 )م5(هوشمند
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 2هاي قديمي آلبوم عكس
عكس هاي اين صفحه و سه صفحه بعد توسط آقاي جعفر سنبلستان دانش آموخته دوره پنجم دانشكده 

ضمناً آقايان كورس  .كنيم مهندسي مكانيك در اختيار خبرنامه قرار داده شده است كه از ايشان تشكر مي
  .ضيائي دوره چهارم مكانيك و محمد باقري دوره چهارم برق در تكميل اطالعات بسيار كمك كرده اند

در بهمن  سفر دانشجويي به مناطق مركزي و جنوب كشورعكس هاي اين صفحه و دو صفحه بعد مربوط به 
با عنوان سفرنامه  1392نجمن در فرودين ماه ا 30گزارش اين سفر قبالً در خبرنامه شماره . است 1351ماه 

بندرعباس به همراه تعداد عكس از آقاي سيد حسن ضياء ضيابري دانش آموخته دوره چهارم مكانيك منتشره 
 .شده است

  مسير بندرعباس به جزيره قشم 1351بهمن 
  )م 4( كورس ضيائي : سمت چپ نشسته -)د 1( سيد ابوالحسن مرتضوي : نفر وسط ايستاده
، آزاده )ر 6(محمود مدرسي ) زنده ياد(، )ص 6(مهران عظيمي حصاري : از چپ به راست: سمت چپ لنج

، كاوه دولت )م 5(نامشخص، نامشخص، جعفر سنبلستان ، نامشخص، )چ 6( شيوا زجاجي   ،)ع 6(دركشلو 
  )ب 5(هرند گاسپار : نفر اول روي لنج پهلو  -)چ 7(آبادي 

 5(، محمد بهزادي سنجاني )د 7( نامشخص، محمد صادق پرويزي : نشسته سمت راست لنج از راست به چپ
  ص، قريشي، نامشخ، نامشخص)ص 7(، آقاي ترمذي، نامشخص، فتحعلي كريم لو )د

 )ب 5(نامشخص، علي حاج حسيني :رديف ايستاده سمت راست آخر

  )چ 6( سيد مسعود مرتضوي  - )د 6( محمد بهزادي سنجابي  - )ر 6( محمود مدرسي : از سمت راست رديف نشسته جلو -سعديه شيراز 1351بهمن 
  )ع 6( آزاده دركشلو  - )ف 6( اختر رجبي  - )ب 5( مهدي بهاريان شرقي  -)م 5(جعفر سنبلستان  -نامشخص - )ب 6( علي حاجي حسيني: رديف دوم نشسته از سمت راست

  )ر 5( نوشين مشفقي  -)ر 7( مينا آزاد  - )چ 6( زجاجي  شيوا -)م 5( سيد مرتضي مرتضوي دهكردي  -)ف 4(  محمد باباپور اردبيلي - نامشخص -نامشخص -خصنامش: رديف سوم نشسته از راست
  )م 4( رضا سراچيمحمد  - نامشخص -؟ ) ص 7( فتحعلي كريم لو  - مهندس پيرسيدي -نامشخص - )م 7( شكراله قهرماني كوره  -نامشخص: رديف چهارم نشسته از راست

  )ب 5( هراند گاسپار  -)د 7( محمد صادق پرويزي : رديف پنجم نشسته از سمت راست
  نامشخص -)م 6( احمد مرتضوي  -نامشخص - )ص 6( مهران عظيمي حصاري  -)ب 4( مجيد كبروي  -آقاي ترمذي -)ص 4(سيد علي قريشي  - نامشخص -)چ 6( حسن باقري  محمد: ايستاده از راست

 )م6(، بهيمن بهزادي)م4سيد حسن ضياء ضيابري: از راست به چپ:ايستاده رديف پشت
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  1351بهمن ماه / محل
نيم  -، نامشخص)م 6(، نامشخص، حبيب اله عبداللهي رئيس آباد )ب 5(هراند گاسپار : نشسته از راست

  نامشخص: خيز
، علي )م 6( ، بهيمن بهزادي )م 5(جعفر سنبلستان) د 6(محمد صادق پرويزي : ايستاده از راست چپ

 ، نامشخص)ص 7(، فتح علي كريم لو )ب6(حاجي حسيني

، )د 6(، محمد صادق پرويزي )م 5(جعفر سنبلستان: ترديف جلو نشسته از راس -1351بهمن ماه / محل
  ، نامشخص)م 7(شكراهللا قهرماني كوره

، نامشخص، بهمين )د 5(نامشخص، محمد بهزادي سنجاني : نيم خيز و ايستاده رديف وسط از راست چپ
علي حاجي : رديف آخر ايستاده از راست به چپ -، نامشخص)چ 5(، محمد حسن باقري )م 6(بهزادي 

  )ص6(، مهران عظيمي حصاري )ب6(نيحسي

  1351بهمن ماه /محل
، )د 5(محمد بهزادي سنجاني  ،) ص 6(فتحعلي كريم لو : نشسته از راست
  )م 6(بهمين بهزادي 

  )م 5(جعفر سنبلستان : نيم خيز 
، )ب 5(، مهدي بهاريان )د 1(سيد حسن مرتضوي : ايستاده از راست چپ

 5(، علي حاج حسيني )ب 4(، آقاي آقاسي، محمد باقري )م 4(كورس ضيائي 
  ، نامشخص)ب
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  1351بهمن / محل
  )ر 6(محمود مدرسي ) زنده ياد : (نفر ايستاده - )م 6(، حبيب اله عبداللهي رئيس آباد )د 6(محمد صادق پرويزي ، )ر 7(مينا آزاد : از راست به چپ نشسته رديف جلو

  )م5(جعفر سنبلستاننامشخص، نامشخص،، نامشخص، نامشخص،)ب 4(مجيد كبروي : از راست به چپپشترديف

  1351بهمن / دروازه قران شيراز
  )م 4(كورس ضيائي 

  1351بهمن / محل
، سيد )م 5(، جعفر سنبلستان )ايستاده(، آقاي شرفي)د 1(سيد احمد مرتضوي : به ترتيب از راست به چپ

اختر رجبي   ،)ع 6(آزاده دركشلو : نفرات ايستاده دور  - )م 4( ، محمد رضا سراچي )چ 6(مسعود مرتضوي 
 )ف6(
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  دوره آموزش نظامي

نامشخص، نامشخص، : به ترتيب از راست به چپ
نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، 

  ، نامشخص)م 5(جعفر سنبلستان 

  ، نامشخص، نامشخص)م 5(جعفر سنبلستان نامشخص، : درديف جلو از راست به چپ
  نامشخص، نامشخص: نامشخص، نامشخص، نفرات عقبنامشخص، : رديف سوم از راست به چپ -نامشخص، نامشخص، نامشخص: رديف وسط از راست به چپ

  دوره آموزش نظامي
نامشخص، نامشخص، جعفر سنبلستان : از راست به چپ

  )م 5(
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  3هاي قديمي  آلبوم عكس
دانش آموخته دوره ششم دانشكده  اين صفحه و دو صفحه بعد توسط آقاي حسين عماديعكس هاي 

ها  اين عكس. كنيم ده است كه از ايشان تشكر ميه قرار داده شمدر اختيار خبرنارياضي و علوم كامپيوتر 
قبالً تعداد ديگري عكس از اين مراسم در . دانشگاه است 1355بوط به مراسم دانش آموختگي سال مر

درج شده است كه توسط آقاي حميد رضا مرتضايي دانش آموخته دوره  23صفحه  27خبرنامه شماره 
  .چهارم شيمي در اختيار خبرنامه قرار داده شده بود

  عكس سمت چپ
  )ر 6( ، حسين عمادي)ر 6( ، مهدي آذر افزا)ر 6( امير نادري ساماني: از راست به چپ

  :عكس پائين دست راست
  )ص 6(زين آباد  ، هوشنگ نعمت الهي)ص 6( ، منصورقورچيان)ر 6( حسين عمادي: از راست به چپ 

  :عكس پائين دست چپ
  )ر 6( ، حسين عمادي)د 6( محمد رضا عليمرداني: به چپ است ر از
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  عكس سمت چپ
، ، نامشخص)ر 6( نامشخص، حسين عمادي: ايستاده از راست

  نامشخص، نامشخص
  )د 6( نامشخص، محمدرضا عليمرداني: راست نشسته از

 ، حسين عمادي)ر 6( حسين رضائي: ايستاده از راست به چپ
، نامشخص، نامشخص، امير نادري )ر 6(  ، مهدي آذرافزا)ر 6(

  )ر 6( ساماني
  )چ 6( ممقانيعظيم عبدل نژاد : نشسته 
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، حسين )ر 6( ، حسين عمادي)ر 6( ، مهدي آذر افزا)ر( امير فرودي، امير نادري ساماني: به چپ راست از
 )ر6(رضائي

عظيم عبدل نژاد ، )ر 6( ، نامشخص، حسين رضائي)ر 6( نامشخص، حسين عمادي: به چپ از راست
  )ر 6( ، مهدي آذر افزا)ر 5( فروديداود  ، امير)چ 6( ممقاني
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  باغ ارم شيراز
، مهرانگيز )چ 6(هه انساني ، اال)ص 6(مهناز قائم : رديف جلو  از راست به چپ

  )چ 6(يزدانيان 
  )چ 6(، مهشيد آژير )چ 6(آقا ولي موسوي نژاد : رديف وسط از راست
 5(كامراني، محمود رضا شهرياري  استاديار كيوان شاه) زنده ياد: (رديف آخر از راست

د ، سي)كامبراني برادر كيوان شاه(، كيهان شاه كامراني )چ 6(، محمد حسن خان اف )چ
  )چ 6(مسعود مرتضوي 

  4هاي قديمي  آلبوم عكس
دانش آموخته  اين صفحه و صفحه بعد توسط آقاي آقاولي موسوي نژادعكس هاي 

ده است كه از ه قرار داده شمدر اختيار خبرنادوره ششم دانشكده مهندسي شيمي 
  .كنيم ايشان تشكر مي

  وزه جلفاي اصفهانورودي م
  )چ 6(، محمود مرادي توچائي )چ 6(، سعيد اميني  )چ 6(، آقاولي موسوي نژاد )چ 6(سيد محمد وكيل التجار   ،)چ 6(ختام كيوان غفوريان   ،)چ 6(احمد ارجمندي : رديف جلو از راست
  )د 6(، رضا غفاريان حمام كار )چ 6(د ، مصطفي رفعت را)چ 6(، داريوش باستاني )چ 6(محمد حسن خان اف : رديف دوم از راست
  )چ 6(، داوود مهرابي محمدآبادي )چ 6(،حسين وكيليان )چ 6(، محمد مهدي قلي زاده فلكي )چ 6(كاوسي ) كامران(، عبدالرضا )چ 6(رفعت جوانبخت، داود رشتچيان : رديف آخر از راست

 )چ6(مرتضويكيهان شاه كامراني، سيد مسعود: دو نفر در حال گفتگو سمت راست
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  جزيره مينو - آبادان
  ، نامشخص)م 8(، سيد مشهود ناصري )چ 6(رشتچيان  داود: رديف جلو  از راست به چپ

 6(محمدي  ، حسن علي)چ 6(، عظيم عبدل نژاد ممقاني )چ 6(اميري ) قلي(سياوش : رديف وسط از راست
  )چ 6(، حسين وكيليان )چ

  )چ 6(، آقا ولي موسوي نژاد )چ 6(، سيد مرتضي مرتضوي )چ 5(محمودرضا شهرياري : رديف آخر ازراست

  آبادان
، آقا ولي موسوي )چ 6(مرتضي مرتضوي  ، سيد)چ 5(محمود رضا شهرياري : رديف جلو از راست به چپ

  )م 8(، سيد مشهود ناصري )چ 6(، حسين وكيليان )چ 6(نژاد 
 6(اميري ) قلي(، سياوش )چ 6(، داود رشتچيان )چ 6(محمدي  حسن علي: رديف پشت از راست به چپ

  )چ 6(، عظيم عبدل نژاد ممقاني )چ

  1353دروازه قرآن، نوروز  - شيراز
) زنده ياد(سفر دانشجويان دانشكده مهندسي شيمي با همراهي 

  كامراني  استاديار كيوان شاه
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  5هاي قديمي  آلبوم عكس
دانش آموخته دوره  اين صفحه و چهار صفحه بعد توسط آقاي منوچهر حسنيعكس هاي 

  .كنيم ده است كه از ايشان تشكر ميه قرار داده شمدر اختيار خبرناششم دانشكده شيمي 
ي اصفهان و فارس است كه در بهمن عكس اول مربوط به يك سفر دانشحويي به استان ها 6

  . انجام شده و از دانشكده ها و دوره هاي مختلف در آن حضور داشتند 1353ماه 
آقاي مصطفي رجايي دانش آموخته دوره ششم شيمي نيز در خصوص اين سفر دانشجويي 

  :نكاتي را به شرح زير بيان كرده اند
 پتروشيمي شيراز و هاي علمي ذوب آهن و خوبي بود كه بازديد در كل اردوي بسيار آموزنده و
البته  بسيار بهره برديم، منجمله تخت جمشيد را در بر داشت و بازديدهاي سياحتي جالبي،

  .توليداتش گسترده نبود پتروشيمي شيراز در ابتداي راه بود و مثل حاليه،
رد كردند صادقانه برخو آقاي مهندس مستقيم كه زحمت اين اردو را داشتند بسيار دقيق و

مختصري از بودجه مربوطه اضافه آمده بود كه بين  بنحويكه يادم هست در انتهاي اردو،
  .انشااهللا آقاي دكتر هر كجا هستند سالمت وموفق باشند. دانشجويان تقسيم كردند

در انتها يادي هم از مرحوم آقاي دكتر ترپوگوسيان كرده باشيم كه هر چه در وجودشان 
آمين يا  خدا روحشان را قرين رحمت بفرمايد،. ديم دانشجويانشان مي كردندداشتند،مخلصانه تق

  .رب العالمين
  1353بهمن 

، نامشخص، نامشخص، )ش 6(، نامشخص، محمود ماجدي )ش 6(  نامشخص، منوچهر حسني  :از سمت راست به چپ
  )چ 6(سعيد اميني ) زنده ياد(نامشخص، ، )عابر(، نامشخص )پشت سر ناپيدا(، نامشخص )ش6(كياني خلخالجمشيد

  1353 -بازديد از كارخانه ذوب آهن اصفهان
، نامشخص، نامشخص، نامشخص، دكتر رسول حجي، نامشخص، )ش 6( ، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، منوچهر حسني)ص 6(حسن شايگان نيا   :رديف جلو از سمت راست به چپ
  نامشخص، نامشخص، نامشخص
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  ، نامشخص)ش 7(ناصر طارفي : رديف نشسته از راست - 1353تخت جمشيد، 
  ، نامشخصترپوگوسيان گريكوردكتر ) زنده ياد(، نامشخص، )ش 6(، منوچهر حسني )معلم تمرين شيمي فيزيك(، نامشخص، نامشخص)ش 6(اقر قيافه داودي ب  :رديف اول ايستاده از راست به چپ

  ، نامشخص، نامشخص)چ 6( خوش آوازرحيمي   ايرج) زنده ياد(، نامشخص، )ش 6(رضا مستقيم، مصطفي رجائي ) دكتر(، مهندس )ش 5(قدرت اله وثوقيان   :ايستاده پشت از سمت راست

  1353 - تخت جمشيد
نامشخص، مهندس : رديف اول نشسته از راست به چپ

  رضا مستقيم،  نامشخص) دكتر(
نامشخص، نامشخص، : رديف دوم نشسته از راست به چپ

، نامشخص، نامشخص، )ش 6(محمد تقي شيخ رضائي 
  نامشخص، نامشخص

خص، نامشخص، نامش  :ايستاده جلو از سمت راست
معلم تمرين (نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص

دكتر ) زنده ياد(، نامشخص، نامشخص، )شيمي فيزيك
  ترپوگوسيان گريكور

  نامشخص، نامشخص: ايستاده پشت از راست به چپ
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، )ش 5(مهدي رياحي پور ، )ش 6(، نامشخص، منوچهر حسني )معلم تمرين شيمي فيزيك(نامشخص: رديف دوم نشسته از راست به چپ - ناصر طارقي: جلو نشسته نفر
  )ش 6(محمد تقي شيخ رضائي  ، نامشخص،)ش 6(نامشخص، محمود ماجدي
 6(، نامشخص، نامشخص، باقر قيافه داودي )ش 6(نامشخص، نامشخص، مصطفي رجائينامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، : ايستاده از راست به چپ

  ، نامشخص، نامشخص)ش

  1353بهمن-حافظيه شيراز
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  1353 بهمن - تخت جمشيد

نامشخص، نامشخص، : نشسته از سمت راست به چپ
  )ش 7(ناصر طارفي   نامشخص،

، )ش 6(منوچهر حسني   :ايستاده جلو از سمت راست
رضا ) دكتر(، مهندس )معلم تمرين شيمي فيزيك(نامشخص
استاد خارجي درس شيمي (، نامشخص )مسئول اردو(مستقيم 
  )كارشناسي ارشد شيمي 7(، سيد رضا موسوي )صنعتي

  نامشخص، نامشخص: ايستاده پشت از راست

  )ش 7(ناصر طارفي : نفر جلو نشسته - 1351آبادان، بهمن 
  )ش 5(، محمد رضا جناني )ش 6(، محمود ماجدي)ش 6(، باقر قيافه داودي )مربي(نامشخص، نامشخص، نامشخص،مهندس زهرابانو معصومي : ه جلو از راست به چپنشست

  )ش 6(، منوچهر حسني )ش 7( قايش قورشاقصفر علي رنجوري ) زنده ياد(نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص،   :نيم خيز وسط از راست به چپ
  ، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخصترپوگوسيان گريكوردكتر ) زنده ياد(نامشخص، نامشخص، نامشخص، نامشخص،   :ايستاده رديف آخر از سمت راست



  

  46  خبرنامه انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

1394 ارديبهشت 41خبرنامه شماره 

 

  دهكده المپيك تهران، مسابقات دانشگاهي ايران
ونيه مسابقه منوچهر حسني با دانشگاه مازندران با ضربه فني، انتخابي براي مسابقات صوفيه بلغارستان، د

  آبي

  يك تهران، مسابقات دانشگاهي ايراندهكده المپ
  مسابقه منوچهر حسني با دانشگاه مازندران، انتخابي براي مسابقات صوفيه بلغارستان، دونيه آبي

  دهكده المپيك تهران، مسابقات دانشگاهي ايران
  )چ 6(منوچهر حسني : نفر اول نشسته

  انتخابي مسابقات دانشجويي صوفيه بلغارستان در دهكده المپيك تهران
  نامشخص، حسن فرهوثي، منوچهر حسني، نامشخص  :ايستاده از سمت راست


